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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea la nivelul Municipiului Târgoviște a cuantumului taxei 

de habitat cu destinație specială de salubrizare pentru anul 2022 

  

 Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în şedința ordinară a lunii  

decembrie 2021, având în vedere: 

▪ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 46066/08.12.2021, întocmit în 

conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, 

adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

▪  Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 46067/08.12.2021, întocmit în 

conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, 

adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

▪ Prevederile art.121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, modificată și 

completată prin Legea de revizuire a Constituției României nr. 429/2003; 

▪ Prevederile art. 5 alin. (7) litera i), art. 9 alin. (10) litera v) din Statutul 

Asociaţiei cu modificările si completările ulterioare; 

▪ Prevederile art. 2 alin. (1), art. 6 alin. (1) litera k), art. 8 alin. (2), art. 25 litera 

a) din Legea serviciului de salubrizare a localităților nr.101/2006 republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

▪ Prevederile art. 484 și art. 485 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 

cu modificările și completările ulterioare 

▪ Prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice  nr. 51/2006, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

▪ Prevederile Hotărârii A.D.I „Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul 

Dâmboviţa” nr. 348/22.11.2021 privind stabilirea si aprobarea cuantumului taxei 

de habitat la nivel județean, cu destinație specială de salubrizare pentru anul 

2022; 

▪ Prevederile Hotărârii A.D.I  „Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul 

Dâmboviţa ” nr. 349 /22.11.2021., privind  Metodologia de instituire și colectare 

a taxei de habitat la nivel județean, cu destinație specială de salubrizare; 

▪ Prevederile Actului constitutiv și ale Statutului Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară „Management Integrat al Deșeurilor în Județul Dâmbovița”, cu 

modificările și completările ulterioare; 



▪ Prevederile H.C.L. nr. 110/2010 referitoare la mandatarea  Asociatiei de 

dezvoltare intercomunitară « Reabilitarea colectarii, transportului, depozitarii, 

prelucrarii deseurilor solide in Judetul Dambovita » pentru stabilirea taxei de 

habitat cu destinatie speciala de salubrizare; 

▪ Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal 

Târgoviște; 

▪ Prevederile art.129 alin (2) lit b) și alin.(4) lit.c) din Codul Administrativ 

adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 139 alin. (3) lit. c) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 

196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu 

modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE: 

 

Art. 1  Începand cu data de 01.01.2022 se stabileşte cuantumul taxei de 

habitat cu destinaţie specială de salubrizare, astfel: 

• 26 lei/lună/gospodărie pentru persoanele fizice proprietare ale gospodăriilor 

individuale; 

• 15 lei/lună/gospodărie pentru persoanele care locuiesc singure într-o 

gospodărie; 

• 152 lei/lună/instituții publice finanţate de la buget. 

Art. 2 Sunt scutite de la plata taxei de habitat gospodăriile în care se regăsesc 

persoanele aflate în situaţiile prevăzute art. 485 alin (1) lit  a), b) şi f) din Legea 

nr. 227/08.09.2015 privind Codul Fiscal.  

  În cazul gospodăriilor formate din două persoane, din care numai una se 

află în situația prevăzută de art. 485 din Codul Fiscal, se va plăti taxa de habitat 

stabilită pentru o persoană. În cazul gospodăriilor formate din mai mult de două 

persoane, din care numai una se află în situația prevăzută de art. 485 din Codul 

Fiscal, se va plăti taxa de habitat integral. 

 Art. 3 Pentru imobilele în care locuiește o singură familie și se regăsesc două 

sau mai multe contoare de energie electrică se achită o singură taxă de habitat.   

Art. 4 Taxa specială încasată potrivit prezentei hotărâri reprezintă venit la 

bugetul local şi se foloseşte pentru finanţarea cheltuielilor privind plata de 

disponibilitate datorată pentru serviciile prestate cetăţenilor din municipiul 

Târgovişte, respectiv pentru achitarea operatorului de facturare și încasare a 

taxei. 

Art. 5 Taxa de habitat va include comisionul de administrare/încasare perceput 

de către prestatorul de servicii. 

Art. 6 Diferențele dintre cuantumul taxelor stabilite potrivit prezentei hotărâri și 

cuantumul taxelor stabilite de Hotărârea A.D.I „Management Integrat al 



Deşeurilor în Judeţul Dâmboviţa” nr. 348/22.11.2021, respectiv 3 lei pentru 

gospodăria cu o singură persoană și 6 lei pentru gospodăria cu două sau mai 

multe persoane, se vor suporta de la bugetul local. 

Art. 7 Orice dispoziţie contrară prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea. 

Art. 8  Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Aparatul de 

Specialitate al Primarului și Direcţiile subordonate Consiliului Local Municipal 

Târgovişte  

Art. 9 Prezenta hotărâre se comunică, în termenul prevăzut de lege,  prin 

intermediul Secretarului General al Municipiului Târgoviște, Instituției 

Prefectului - Județul Dâmbovița, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară și se 

aduce la cunoștință publică prin publicare pe pagina de internet, la adresa  

www.pmtgv.ro . 

 

 

INIȚIATOR, 

  PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

  jr. Daniel-Cristian Stan 

 

 

 

 

 

 

Red. M.L.U 
Compartimentul de resort căruia i-a fost transmis 

prezentul proiect 

 Termen limită depunere  

raport de specialitate 

  10 decembrie 2021 

Serviciul Stabilire, Constatare, Încasare Impozite şi Taxe locale X  

Direcția Economică X  

Biroul Contencios Juridic X  

Comisia de specialitate căreia i-a fost transmis prezentul 

proiect 

  

Comisia nr. 1 X  

Comisia nr. 2   

Comisia nr. 3 X  

Comisia nr. 4   

Comisia nr. 5 X  

 
 

 

 

http://www.pmtgv.ro/


APROBAT  

                                                PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIŞTE 

                                                                         jr. Daniel Cristian Stan 

                                
 

 

REFERAT DE APROBARE 

pentru iniţierea unui proiect de hotărâre având ca obiect aprobarea 

cuantumului taxei de habitat  

cu destinatie speciala de salubrizare pentru anul 2022 

 

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,Management Integrat al Deşeurilor 

în Judeţul Dâmboviţa” a adoptat în şedinţa Adunării Generale a acestei asociaţii, din 

care face parte şi Municipiul Târgovişte, următoarele hotărâri: 

▪ Hotărârea nr. 348/22.11.2021 privind stabilirea și aprobarea cuantumului taxei de 

habitat, la nivel judeţean, cu destinaţie specială de salubrizare pentru anul 2022; 

▪ Hotărârea nr. 349/22.11.2021 privind aprobarea Metodologiei de instituire și 

colectare a taxei de habitat la nivel județean, cu destinație specială de salubrizare; 

Luând act de prevederile acestor hotărâri ale A.D.I. ,,Management Integrat al 

deşeurilor în Judeţul Dâmboviţa”, susţinem necesitatea întocmirii unui proiect de 

hotărâre având ca obiect aprobarea, la nivelul Municipiului Târgoviște, a 

cuantumului taxei de habitat cu destinație specială de salubrizare pentru anul 2022. 

Acest proiect de hotărâre, împreună cu documentaţia care îl fundamentează, va 

fi înaintat, în vederea dezbaterii, comisiilor de specialitate, urmând ulterior a fi supus 

aprobării plenului Consiliului Local al Municipiului Târgovişte.      

 

Direcția Economică, 

Director executiv 

ec. Silviana Ecaterina Marin 

 

 

Serviciul Stabilire, Constatare, Încasare Impozite şi Taxe locale 

Şef serviciu, 

ing. Iulian Crintescu 

 

 

 



                                                                           APROBAT  

                                                PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIŞTE 

                                                                    jr.  Daniel Cristian Stan 

                                                                                                               

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind aprobarea cuantumului taxei de habitat cu destinație specială de 

salubrizare pentru anul 2022 

 

 

Expunerea de motive :  

 

În anul 2001, la nivelul Judeţului Dâmboviţa, a fost înfiinţată Asociaţia de 

Dezvoltare Intercomunitară ,,Management Integrat al deşeurilor în Judeţul 

Dâmboviţa” (denumirea iniţială, de la acea dată, a fost Asociaţia de dezvoltare 

intercomunitară „Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării 

deşeurilor solide în Judeţul Dâmboviţa”), asociaţie constituită din 90 de unităţi 

administrativ-teritoriale, printre care şi Municipiul Târgovişte.  

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,Management Integrat al deşeurilor 

în Judeţul Dâmboviţa” din care face parte Municipiul Târgovişte în calitate de 

membru, reprezintă o structură de cooperare cu personalitate juridică de drept 

privat şi statut de utilitate publică recunoscut prin efectul legii, destinată 

exercitării şi realizării în comun a competenţelor autorităţilor administraţiei 

publice locale referitoare la prestarea serviciilor de utilităţi publice, stabilite în 

sarcina acestora potrivit dispoziţiilor Legii nr. 51/2006 şi ale Codului 

Administrativ, adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările 

ulterioare. 

Unităţile administrative pot mandata asociaţiile de dezvoltare 

intercomunitară ce au ca obiect de activitate servicii de utilităţi publice, în 

condiţiile stabilite prin actul constitutiv şi statutul asociaţiei, să exercite, în 

numele şi pe seama lor, atribuţiile, drepturile şi obligaţiile prevăzute de art. 8 

alin 2 şi art. 10 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare 

de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare. 

În acest sens, prin hotărârea Consiliului Local al Municipiului Târgovişte nr. 

110/24.06.2010 s-a aprobat mandatarea Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară „Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării 

deşeurilor solide în judeţul Dâmboviţa”, cu privire la stabilirea taxei de habitat. 



Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,Management Integrat al 

Deşeurilor în Judeţul Dâmboviţa” a adoptat în şedinţa Adunării Generale a 

acestei asociaţii, din care face parte şi Municipiul Târgovişte, următoarele 

hotărâri: 

▪ Hotărârea nr. 348/22.11.2021 privind stabilirea și aprobarea cuantumului 

taxei de habitat, la nivel judeţean, cu destinaţie specială de salubrizare pentru 

anul 2022; 

▪ Hotărârea nr. 349/22.11.2021 privind aprobarea Metodologiei de instituire și 

colectare a taxei de habitat la nivel județean, cu destinație specială de salubrizare; 

În baza prevederilor acestor hotărâri A.D.I. ,,Management Integrat al 

deşeurilor în Judeţul Dâmboviţa”, supunem dezbaterii Consiliului Local al 

Municipiului Târgovişte în vederea adoptării, un proiect de hotărâre prin care se 

stabileşte cuantumul taxei de habitat instituite pe raza unităţii administrativ-

teritoriale pentru anul 2022, după cum urmează: 

• 26 lei/lună/gospodărie pentru persoanele fizice proprietare ale gospodăriilor 

individuale; 

• 15 lei/lună/gospodărie pentru persoanele care locuiesc singure într-o 

gospodărie; 

• 152 lei/lună/instituții publice finanţate de la buget. 

Taxa specială ce urmează a fi încasată în anul 2022, reprezintă venit al 

bugetului local şi se foloseşte pentru finanţarea cheltuielilor privind plata de 

disponibilitate datorată pentru serviciile prestate cetăţenilor şi instituţiillor 

publice de pe raza municipiului Târgovişte. 

Taxa de habitat va include comisionul de administrare/încasare perceput de 

către prestatorul de servicii. 

În proiectul de hotărâre sunt prevăzute, de asemenea, scutirile de la plata 

taxei de habitat şi facilităţile acordate pentru anul 2022, astfel: 

▪ sunt scutite de la plata taxei de habitat gospodăriile în care se regăsesc 

persoanele aflate în situaţiile prevăzute art. 485 alin (1) lit  a), b) şi f) din Legea 

nr. 227/08.09.2015 privind Codul Fiscal.  

 În cazul gospodăriilor formate din două persoane, din care numai una se află 

în situația prevăzută de art. 485 din Codul Fiscal, se va plăti taxa de habitat 

stabilită pentru o persoană. În cazul gospodăriilor formate din mai mult de două 

persoane, din care numai una se află în situația prevăzută de art. 485 din Codul 

Fiscal, se va plăti taxa de habitat integral; 

 Pentru imobilele în care locuiește o singură familie și se regăsesc două sau 

mai multe contoare de energie electrică se achită o singură taxă de habitat; 

 

Baza legală a solicitării / propunerii : 



▪  Prevederile  art. 484 si art. 485 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 

cu modificările şi completările ulterioare ; 

▪ Prevederile art. 2 alin. (1), art. 6 alin. (1) lit. k), art. 8 alin. (2), art. 25 lit. a) din 

Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

▪ Prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

▪ H.C.L. nr. 110/24.06.2010 referitoare la mandatarea  Asociatiei de dezvoltare 

intercomunitara „Reabilitarea colectarii, transportului, depozitarii, prelucrarii 

deseurilor solide in Judetul Dambovita” cu privire la stabilirea taxei de habitat; 

▪ Hotărârea A.D.I. nr. 348/22.11.2021 privind stabilirea și aprobarea 

cuantumului taxei de habitat, la nivel judeţean, cu destinaţie specială de 

salubrizare pentru anul 2022; 

▪ Hotărârea A.D.I. nr. 349/22.11.2021 privind aprobarea Metodologiei de 

instituire și colectare a taxei de habitat la nivel județean, cu destinație specială 

de salubrizare; 

▪ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. c) şi art. 139 alin. (3) lit. c) 

din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și 

completările ulterioare;   

 

Propunerea compartimentului de specialitate: 

Proiectul de hotărâre, împreună cu documentaţia justificatoare, prin care se 

propune stabilirea cuantumului taxei de habitat la nivel local pentru anul 2022 

va fi înaintat spre analiză şi aprobare comisiilor de specialitate respectiv plenului 

Consiliului Local al Municipiului Târgovişte.  

 

Direcția Economică, 

Director executiv 

ec. Silviana Ecaterina Marin 

 

Birou Contencios Juridic, 

Şef birou, 

jr. Elena Epurescu 

 
 

Serviciul Stabilire, Constatare, 

Încasare Impozite şi Taxe locale 

Şef serviciu, 

ing. Iulian Crintescu 


