
 R O M Â N I A 

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA Nr.102/28.12.2021 

PRIMĂRIA COMUNEI CORNEŞTI 

                  P R I M A R  

PROIECT   DE   HOTĂRÂRE 

 

privind aprobarea cuantumului taxei de habitat cu destinaţie specială de salubrizare pentru anul 

2022 
         PRIMARUL COMUNEI CORNEŞTI, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA. 
         Având în vedere : 

- Prevederile art. 121 alin.(l) şi alin(2) din Constituţia României, modificată şi completată prin 

Legea de revizuire a Constituţiei României nr.429/2003; 

- Prevederile art.484 şi art.485 din Legea nr.227/08.09.2015 privind Codul fiscal, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- Prevederile art.30 coroborat cu art. 16, alin.(4) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice 

locale cu modificările şi completările ulterioare ; 

- Prevederile art.1 alin.(2) lit.”e” și următoarele din Legea nr. 51/2006 privind serviciile 

comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art. 2, alin. (1), art. 6 alin. (1) lit. ,,k’’, ale art. 8 alin. (2) si art. 25 lit. ,,a’’ Legii nr. 

101/2006, privind serviciul de salubrizare a localităţii lor cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Prevederile Hotărârii A.D.I nr. 348/22.11.2021 privind stabilirea și aprobarea  taxei de habitat 

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

- Prevederile Hotărârii A.D.I nr.349/22.11.2021 privind Metodologia de instituire și colectare a 

taxei de habitat la nivel judetean ,cu destinație special de salubrizare; 

- prevederile Hotărârii A.D.I. nr.349/22.11.2021, au caracter obligatoriu şi completează 

dispoziţiile prezentei hotărâri; 

- Prevederile Actului constitutiv şi ale Statutului ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE 

INTERCOMUNITARĂ„MANAGEMENT INTEGRAT AL DEŞEURILOR ÎN JUDEŢUL 

DÂMBOVIŢA” cu modificările şi completările ulterioare; 
-prevederile art.1 ,art.2 şi art.4-art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art.2 alin.(1) lit.e din Hotărârea Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului 

constitutiv - cadru şi a statutului- cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect 

de activitate serviciile de utilităţi publice cu modificările şi completările ulterioare; 
- Adresa nr.12778/25.11.2021 a  Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Management 

lntegrat al Deşeurilor în judeţul Dâmboviţa"; 

- Adresa nr.11103/CJ/ 22.12.2021 a  Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Management 

lntegrat al Deşeurilor în judeţul Dâmboviţa"; 

- Adresa nr.10209/25.11.2021 a  Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Management 

lntegrat al Deşeurilor în judeţul Dâmboviţa"; 

- Prevederile art.87 alin.(3), art. 129 alin. (2) lit.”b” alin.(4)lit”c”, art. 140 alin. (1), art.197 

alin.(1)-(2) și alin.(4)-(5) , art.198 alin.(1)-(2), art.200, art.240 alin. (1), art.243 alin.(1) lit.”a” și 

lit.”e” din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu 

modificările şi completările ulterioare; 

           În temeiul artr.136, art.139 alin.(1) și alin.(3) lit.”c”, art.196 alin.(1) lit.”a”  din Ordonanţa 

de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

SE PROPUNE : 

 

        Art.1- Aprobarea cuantumul taxei de habitat cu destinaţie specială de salubrizare pentru 

lunile ianuarie și februarie 2022 la nivelul anului 2021 după cum urmează: 

               - 21 lei/lună/gospodarie (incluzând comisionul de administrare de  1,25 1ei/lună/ 
gospodărie); 
            



             - 12 lei/lună/gospodărie pentru persoanele care locuiesc singure într-o gospodărie şi 

străinaşii care domiciliază în judeţul Dâmboviţa şi în afara judeţului, care au gospodării pe raza 

judeţului Dâmboviţa (incluzând comisionul de administrare de 0,714 lei/lună/gospodărie); 

             - 12 lei/lună/ pentru gospodăriile nelocuite, unde nu s-a dezbătut succesiunea, dar 

există moştenitori (incluzând comisionul de administrare de 0,714 lei/lună/gospodărie); 

             - 100 lei/lună/instituţii publice finanţate de la buget (incluzând comisionul de 

administrare 5,95 lei/lună/instituţie). 

             (2) Aprobarea cuantumul taxei de habitat cu destinaţie specială de salubrizare pentru 

lunile ianuarie și februarie 2022 la nivelul anului 2021, în cuantum de 40 lei pentru: 

- ONG-urile care nu sunt scutite conform prevederilor Codului Fiscal; 
- biserici, case de rugăciuni şi cimitire, pentru care taxa de habitat nu este  

suportată de administraţia publică locală; 

            - biserici, case de rugăciuni şi cimitire, pentru care taxa de habitat este suportată de 

administraţia publică locală, caz în care administraţia publică locală achită taxa prevăzută. 

       Art.2.(l) Agenţii economici care generează deşeuri menajere, municipale şi similare şi nu au 

contract încheiat cu operatorii autorizaţi de colectare şi transport care operează pe raza Judeţului 

Dâmboviţa vor fi taxaţi cu 40 lei / lună, conform taxei operatorului care are exclusivitate pe raza 

judeţului. 

                 (2) Agenţii economici care îşi desfasoară activitatea la mai multe puncte de lucru vor 

achita c/val taxei pentru fiecare punct de lucru. 

                 (3)Agenţii economici care nu au incheiat contract cu operatorii autorizaţi de colectare 

si transport vor achita taxa de 40 lei / lună prin operatorul de colectare şi încasare , SC Electrica 

Furnizare SA, suportând şi comisionul de încasare. 

                 (4)Comisionul de încasare se va deduce din încasările efectuate de la agenţii 

economici. 

       Art.3. Gospodăriile ale căror proprietari sunt plecaţi împreună cu familia în străinătate 

datorează o taxă de habitat în cuantum de 8 lei/lună/gospodărie (incluzând comisionul de 

administrare 0,476 lei/lună/gospodarie); 

       Art.4.(1)Comisionul de administrare cuvenit U.A.T. Corneşti este eliminat , rămânând doar 

comisionul achitat operatorului de facturare şi încasare a taxei de habitat. 

                 (2)In situaţia în care taxa de habitat este încasată prin Compartimentul impozite  taxe 

şi executării silite , comisionul de administrare ce s-ar fi achitat operatorului de facturare şi 

încasare, va rămâne la dispoziţia U.A.T Corneşti. 

       Art.5.Gospodăriile care deţin două sau mai multe contoare electrice la aceeaşi adresă şi 

deservesc o singură familie vor datora o singură taxa de habitat. 

       Art.6.(1) Consiliul local poate adoptă hotărâri prin care să acorde facilităţi şi scutiri de la 

plata taxei de habitat pentru persoanele aflate în situaţiile prevăzute de art. 485 din Codul Fiscal, 

precum şi pentru persoanele beneficiare de ajutor social conf. Legii 416/2001 cu modificările şi 

completările ulterioare ; 

                (2) În conformitate cu prevederile Codului Fiscal se scutesc de la plata taxei de habitat 

persoanele cu handicap grav sau accentuat, persoanele încadrate în gradul 1 de invaliditate şi 

reprezentanţii legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în 

gradul I de invaliditate, în cazul în care sunt titulari ai contractului de furnizare a energiei 

electrice şi numai dacă locuiesc efectiv la acea adresă. 

                 (3) Aceleaşi prevederi se vor aplica şi veteranilor de război, văduvelor de război şi 

văduvelor necăsătorite ale veteranilor de război, persoanelor prevăzute la art. 1 din Decretul - 

lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, şi persoanelor fizice  
prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu modificări şi completări 

prin  Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare. 
                 (4) În cazul în care persoanele enumerate la pct. (2) şi (3) nu sunt titulari ai 

contractului de furnizare a energiei electrice, dar gospodăresc singure, se va aplica regula taxării 

pentru o singură persoană. 

                 (5) Consiliul Local care acordă facilităţi şi scutiri va transmite Aparatului Tehnic al 

A.D.I., H.C.L, însoţită de anexă, care să cuprindă : nume, prenume, adresă, NLC şi cuantumul  

 

 



 

 

taxei de habitat la care a fost încadrată gospodăria respectivă. 

                 (6) Scutirile prevăzute în Codul Fiscal, detaliate la art.6 din prezenta hotărâre se 

interpretează în sensul scutirii prin efectul legii. 

        Art.7.(l) Gospodăriile din zonele temporar inaccesibile utilajelor mecanizate de colectare a 

deşeurilor menajere, din cauza unor fenomene naturale imprevizibile sunt scutite temporar de la 

plata taxei de habitat până la îndepărtarea efectelor evenimentului respectiv. 

                  (2) Tot astfel, pentru gospodăriile din zonele inaccesibile utilajelor mecanizate de 

colectare a deşeurilor menajere, din cauza situări lor în zone cu asemenea caracteristici, conform 

proceselor verbale încheiate între reprezentanţii U.A.T., A.D.I. şi operatorul de colectare, taxa de 

habitat va fi 9 lei, deşeurile menajere fiind depuse si ridicate din platformele de colectare. 

                Situaţia zonelor din această categorie va fi actualizată anual şi confirmată de operatorul 

de colectare. 
        Art.8.(1) – Sunt scutite de la plata taxei de habitat gospodăriile nelocuite( aflate in stare 

avansata de degradare, in curs de constructie, daramate, garajele, magazii).In aceasta situatie se 

va formula o cerere la unitatea administrativ teritoriala.Constatarea ca imobilul este nelocuit se 

face prin verificare pe teren de catre o comisie formata din reprezentantii unitatii administrativ 

teritoriale si reprezentantii Aparatului tehnic. 

                          (2)- Sunt scutite de la plata taxei de habitat gospodăriile ale căror unici 

proprietari sunt arestati pe perioada nedeterminata sau internați în unități spitalicești sau aziluri, 

pe perioada nedeterminată, cu condiția ca în imobil să nu locuiască nicio persoană. 

        Art.9. a) Scutirile acordate în condiţiile art. 6 din prezenta hotărâre precum şi cele 

acordate în baza Hotărârii A.D.I. nr. 122/18.06.2013 sunt valabile pe o perioada de 1 an, cu 

drept de prelungire anual, în baza tabelului nominal transmis de UAT –Cornești dacă condiţiile 

nu s-au modificat. 

          b) Inainte de expirarea perioadei prevăzute  la art. 9 (a) se va formula o nouă 

cerere de scutire/reducere/facilitate, catre UAT – Cornești - acolo unde apartine gospodăria 

respectiva, în cazul în care nu s-a transmis catre A.D.I. tabelul nominal cu reînnoiri privind taxa 

de habitat. 

         c) În cazul în care nu s-a formulat, în termen, o nouă cerere de scutire (facilitate),  

sau           nu  s-a transmis tabelul cu reînnoiri de către  UAT –Cornești,  va fi datorată o  taxă 

de habitat în cuantum de 21 lei. 

        d) Exceptie fac următoarele categorii de scutiri, care vor fi aplicate pe perioada  

nedeterminată, cu obligația UAT – Cornești de a trasmite Aparatului tehnic al A.D.I. orice 

modificare apărută : 

            1.- gospodăriile care dețin mai multe contoare de energie electrică la aceeasi  

adresă si deservesc o singură familie: 

            2.- gospodăriile nelocuite (aflate in stare avansata de degradare, daramare, in  

curs de constructie); 

            3.- anexe, magazii, garaje, gradini sau alte constructii care nu au  destinatia de  

locuinta; 

            4.-  instituțiile publice, agenții economici,ONG-urile(inclusive bisericile, casele  

de rugaciuni și cimitirele) în următoarele cazuri : 

               - dacă  dețin mai multe contoare de energie electrica la aceeași adresă; 

               - dacă au sedii sau puncte de lucru închise;             

              - daca au contracte directe cu prestatorii de servicii specializati si autorizati  

pentru ridicarea transportul, depozitarea si neutralizarea deseurilor produse; 

               -  casele parohiale nelocuite si anexele bisericesti; 

                       5.- gospodariile ale caror unici proprietari sunt arestati pe perioada nedeterminata  

sau internati in unitati spitalicesti sau aziluri, pe perioada nedeterminata, cu conditia ca în 

imobil să nu locuiască nici o persoană. 

        Art.10- Începând cu data de 01.03.2022 se stabileşte cuantumul taxei de habitat cu 

destinaţie specială de salubrizare ,astfel: 

- 32 lei/lună/gospodărie pentru persoanele fizice proprietare ale gospodăriilor 

individuale; 



 

- 18 lei/lună/gospodărie pentru persoanele care locuiesc singure într-o gospodărie şi 

străinaşii care domiciliază în judeţul Dâmboviţa şi în afara judeţului, care au gospodării pe raza  

judeţului Damboviţa; 

- 18 lei/lună pentru gospodăriile nelocuite, unde nu s-a dezbătut succesiunea, dar  

există moştenitori; 

- 14 lei/lună pentru gospodăriile din zonele calamitate şi pentru gospodăriile din zonele  

inaccesibile (permanent sau temporar) utilajelor mecanizate de colectare a deşeurilor menajere; 

- 12 lei/lună pentru gospodăriile ale căror proprietari sunt plecaţi împreună cu  

familia în străinătate; 

- 152 lei/lună/instituţii publice finanţate de la buget; 

- 61 lei/lună pentru agenţii economiei, ONG-uri, biserici, case de rugăciuni şi  

cimitire care nu au contract cu operatorii licenţiaţi/autorizaţi şi, prin urmare, nu plătesc un tarif. 

       Art.11-Taxa specială încasată potrivit prezentei hotărâri, reprezintă venit la bugetul local și 

se foloseşte pentru finanţarea cheltuielilor privind plata de disponibilitate datorată pentru 

serviciile prestate cetățenilor din localitatea Cornești, respectiv pentru achitarea operatorului de 

facturare și încasare a taxei. 

        Art.12.- Prevederile Metodologiei de instituire şi colectare a taxei de habitat la nivel 
judeţean cu destinaţie specială de salubrizare, aprobată prin Hotărârea A.D.I. nr.349/22.11.2021, 
au caracter obligatoriu şi completează dispoziţiile prezentei hotărâri. 

        Art.13.- Prezenta hotararea poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 
privind contecisoul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

       Art.14-Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul comunei Cornești 
prin compartimentele din aparatul de specialitate . 

         Art.15- Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică prin afişare în format electronic 

pe pagina de internet www.comunacornesti.ro –MONITORUL OFICIAL LOCAL, subeticheta  

”Hotărârile autorității deliberative” , și va fi comunicată de către secretarul general al comunei 

Corneşti Instituţiei Prefectului- judeţul Dâmboviţa, primarului comunei , Compartimentului 

contabilitate – financiar , Compartimentului taxe impozite și executării silite și  ASOCIAŢIEI 

DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ„MANAGEMENT INTEGRAT AL 

DEŞEURILOR ÎN JUDEŢUL DÂMBOVIŢA. 

 

        INITIATOR,                                                                                AVIZAT  

         PRIMAR ,                                                                        PENTRU LEGALITATE                                                                                                                               

    Radu STANCU                                                          SECRETAR GENERAL COMUNĂ,                                                                                                                             

 

                                                                                                             Gheorghiţa STAN       
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REFERAT DE APROBARE,  

 

 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea cuantumului taxei de habitat cu destinaţie specială de 

salubrizare pentru anul 2022 
 

 

 

       Subsemnatul –Radu STANCU -primarul Comunei Corneşti, judeţul Dâmboviţa, supun  

spre aprobare Consiliului local Corneşti  proiectul  de hotarare privind aprobarea cotizaţiei  

datorată la A.D.I ‹‹ MANAGEMENTULUI INTEGRAT AL  DEŞEURILOR ÎN JUDEŢUL 

DÂMBOVIŢA›› făcând următoarele precizări ce se impun: 

            Potrivit atribuţiilor sale, consiliul local hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau 

asocierea cu alte unităţi administrativ-teritoriale din ţară sau din străinătate, precum si aderarea la 

asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea 

promovării unor interese comune, iar UAT Corneşti este membru al Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară „Management Integrat ai Deşeurilor în judeţul Dâmboviţa". 

            Urmare a faptului ca UAT este membru constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară „Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Dâmboviţa" în calitate de 

membru şi-a asumat anumite obligaţii astfel , se impune raportat la Hotărârea A.D.l nr.350/2021 

privind stabilirea si aprobarea cotizaţiei, la nivel judeţean, pentru anul 2022 și a   prevederilor 

art.23 alin.(1), art.46 alin.(l) din Ordonanța Guvernului nr.26/2000 cu privire la Asociaţii şi 

Fundaţii cu modificările şi completările ulterioare a prevederile HG nr. 855/2008 pentru 

aprobarea actului constitutiv - cadru şi a statutului- cadru ale asociaţiilor de dezvoltare  

intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice şi a prevederile art.7 alin.2 

lit.b din STATUTUL ASOCIAŢEI DE DEZVOLTARE 

INTERCOMUNITARĂ,MANAGEMENT INTEGRAT AL DEŞEURILOR ÎN JUDEŢUL 

DÂMBOVIŢA ca şi Consiliul local al comunei Corneşti să adopte o hotărâre prin care să aprobe 

cotizaţia pentru anul 2022. 

              Mai mult, conform dispoziţiilor art. 9 alin. 11 din Hotărârea A.D.I nr. 19/2010 privind 

aprobarea Actului adiţional nr. 2 la Actul ^constitutiv şi Statutul Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară "hotărârile Adunării Generale sunt obligatorii pentru toţi membrii..." 

             Precizez că proiectul de hotararea nr. 93/25.11.2021 privind aprobarea cuantumului taxei 

de habitat cu destinaţie specială de salubrizare pentru anul 2022 a fost retras având în vedere 

adresele nr.11103/CJ/ 22.12.2021 a  Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Management 

lntegrat al Deşeurilor în judeţul Dâmboviţa" și  nr.10209/25.11.2021 a  Asociatiei de Dezvoltare 

Intercomunitară ,,Management lntegrat al Deşeurilor în judeţul Dâmboviţa". 

             Consider propunerea de mai sus ca fiind legală, necesară şi oportună, fapt pentru care pe 

baza considerentelor sus-menţionate, propun adoptarea proiectului de hotărâre de către  consiliul 

local, în forma iniţiată. 

 

 PRIMAR, 

                                                                                                        Radu STANCU 


