
R O M Â N I A 

 JUDEȚUL  DÂMBOVIȚA 

 COMUNA  SALCIOARA  

  P  R I M A R  

Nr.     8   / 30.01.2023 

 

 

P R O I E C T    DE   H O T Ă R Â R E 

 
privind aprobarea cuantumului taxei de habitat  

cu destinatie speciala de salubrizare pentru anul 2023 

 

 

 

 

 Primarul comunei Salcioara , judetul Dambovita,    

Având în vedere: 

- Prevederile Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Prevederile Legii nr.101/2006- Legea serviciului de salubtizare a localităților, republicată; 

- Prevederile O.U.G. nr.133/29.09.2022 pentrumodi ficarea și completarea O.U.G. nr.92/2021 

privind regimul deșeurilor, precum și a Legii nr.101/2006- Legea serviciului de salubtizare a 

localităților; 

- Prevederile Hotărârii Asociației de Dezvoltare  Intercomunitară ,,Management Integrat al 

Deșeurilor în Județul Dâmbovița”nr. 390/22.11.2022 privind stabilirea si aprobarea cuantumului 

taxei de habitat la nivel județean, cu destinație specială de salubrizare pentru anul 2023 ; 

- Prevederile Hotărârii A.D.I 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 nr.349/22.11.2021 de modificare a  Hotărârii  nr.267/30.10.2018  

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

specială de salubrizare; 

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

completările ulterioare; 

-   Prevederile art.16 alin. 4) si art.30 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, 

actualizata; 

- Prevederile Actului constitutiv și ale Statutului Asociației de Dezvoltare  Intercomunitară 

,,Management Integrat al Deșeurilor în Județul Dâmbovița”cu modificările și completările 

ulterioare; 

- PrevederileLegii nr. 52/2003 privind transparența decizională în aministrația public, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 



- Adresa nr.1270/26.01.2023 transmisă de Asociația de Dezvoltare  Intercomunitară ,,Management 

Integrat al Deșeurilor în Județul Dâmbovița”, prin care se solicit aprobarea taxei de salubrizare 

pentru anul 2023; 

   Prevederile art. 129 alin. (2) lit. ,,b’’si lit.”d”, ale alin. (4) lit. ,,c’, art.136 alin.1), art.139 alin.3) 

lit.a, art. 196 lit. ,,a’’ , art. 197 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, 

 

 

 

PROPUN CONSILIULUI LOCAL URMATOARELE  

 

 

Art.1.-Pentru anul 2023 se stabileşte și se aprobă taxa de habitat cu destinaţie specială de 

salubrizare aplicabilă în  comuna Salcioara , în cuantumul stabilit incepand cu  luna martie pentru  

anul 2022, până la aprobarea noilor taxe de salubrizare conform O.U.G. nr.133/29.09.2022 

pentrumodificareașicompletarea O.U.G. nr.92/2021 privindregimuldeșeurilor, precum și a Legii 

nr.101/2006- Legea serviciului de salubtizare a localităților. 

 

Cuantumul taxei de habitat este următorul: 

 

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

individuale; 

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

străinaşii care domiciliază în judeţul Dâmboviţa și în afara judeţului, care au gospodării 

pe raza comunei  Salcioara ; 

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

moştenitori; 

- 14 lei/lună pentru gospodăriile din zonele calamitate și 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/instituții publice finanţate de la buget; 

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

care nu au contract cu operatorii licențiați/autorizați și  prin urmare, nu plătesc un tarif. 

 

Art.2- Prevederile Hotărârii A.D.I. nr.349/22.11.2021, privind  Metodologia de instituire și 

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

obligatoriu și completează dispozițiile prezentei hotărâri. 

       Art.3- Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă primarul  comunei Salcioara  

prin aparatul de specialitate . 



            Art.4- Prezenta hotărâre se comunică, în termenul prevăzut de lege, prin intermediul 

secretarului general al comunei Salcioara  Instituției Prefectului-Județul Dâmbovița,  primarului 

comunei Salcioara, compartimentului -contabilitate din cadrul Primariei comunei Salcioara , 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară, și se aduce la cunoștință publică prin publicare pe 

pagina de internet, la adresa https://comunasalcioara.ro 

 

 

 
I N I Ț I A T O R, 

P R I M A R 

 

 

 

 

                                       AVIZAT DE LEGALITATE  

                                  SECTRTAR GENERAL COMUNA  



JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 

COMUNA  SALCIOARA 

     P  R I M A R  

Nr. 777 /30.01.2023 

 

REFERAT DE APROBARE  
La proiectul de hotărâre privind aprobarea cuantumului taxei de habitat  

cu destinație specială de salubrizare pentru anul 2023 

 

 

Subsemnatul Parvu Valentin -primarul comunei Salcioara , județul Dâmbovița,  ținând cont 

de : 

- Prevederile Hotărârii Asociației de Dezvoltare  Intercomunitară ,,Management Integrat al 

Deșeurilor în Județul Dâmbovița”nr. 390/22.11.2022 privind stabilirea si aprobarea cuantumului 

taxei de habitat la nivel județean, cu destinație specială de salubrizare pentru anul 2023 ; 

- Prevederile Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Prevederile Legii nr.101/2006- Legea serviciului de salubtizare a localităților, republicată; 

- Prevederile O.U.G. nr.133/29.09.2022 pentrumodificareașicompletarea O.U.G. nr.92/2021 

privindregimuldeșeurilor, precum și a Legii nr.101/2006- Legea serviciului de salubtizare a 

localităților, 

- Prevederile Hotărârii Asociației de Dezvoltare  Intercomunitară ,,Management Integrat al 

Deșeurilor în Județul Dâmbovița”nr. 390/22.11.2022 privind stabilirea si aprobarea cuantumului 

taxei de habitat la nivel județean, cu destinație specială de salubrizare pentru anul 2023 ; 

- Prevederile Hotărârii A.D.I 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 art.484, 485 din Legea nr.227/08.09.2015 privind Codul fiscal, cu modificările și 

completările ulterioare; 

-   Prevederile art.16 alin. 4) si art.30 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, 

actualizata; 

- Prevederile Actului constitutiv și ale Statutului Asociației de Dezvoltare  Intercomunitară 

,,Management Integrat al Deșeurilor în Județul Dâmbovița”cu modificările și completările 

ulterioare; 

- PrevederileLegii nr. 52/2003 privind transparența decizională în aministrația publica, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

-Prevederile art. 129 alin. (2) lit. ,,b’’si lit.”d”, ale alin. (4) lit. ,,c’, art.136 alin.1), art.139 alin.3) 

lit.a, art. 196 lit. ,,a’’ , art. 197 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, 

 



  Având în vedere adresa nr.1270/26.01.2023 transmisă de Asociația de Dezvoltare  

Intercomunitară ,,Management Integrat al Deșeurilor în Județul Dâmbovița”, prin care se solicit 

aprobarea taxei de salubrizare pentru anul 2023,supun spre adoptate  Consiliului local Salcioara  

proiectul de hotărâre  privind aprobarea cuantumului taxei de habitat cu destinatie speciala de 

salubrizare pentru anul 2023. 

 

P R I M A R 

                                                                        V.PARVU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   JUDEȚUL  DÂMBOVIȚA 

   COMUNA   SALCIOARA  

    P R I M ĂRI A 

    IMPOZITE  SI  TAXE 

    Nr.378/30.01.2023 

 

 

      RAPORT  DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre nr.   8  /30.01.2023 privind aprobarea cuantumului taxei de habitat 

cu destinație specială de salubrizare pentru anul 2023 

            Subsemna Oprea Steluta   , referent  în cadrul aparatului de specialitate  al   Primarului 

comunei Salcioara , județul Dâmbovița,  

Având în vedere : 

-  Proiectul de hotărâre inițiat de Primarul  comunei Salcioara , județul Dâmbovița, înregistrat la 

nr. 8 /30.01.2023; 

-  Referatul de aprobare  Nr. 777 /30.01.2023 al  Primarului  comunei Salcioara ,  cu privire 

laaprobarea cuantumului taxei de habitat cu destinatie speciala de salubrizare pentru anul 2023, 

   Ținând cont de : 

       - Prevederile Hotărârii Asociației de Dezvoltare  Intercomunitară ,,Management Integrat al 

Deșeurilor în Județul Dâmbovița”nr. 390/22.11.2022 privind stabilirea si aprobarea cuantumului 

taxei de habitat la nivel județean, cu destinație specială de salubrizare pentru anul 2023 ; 

      - Prevederile Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările 

și completările ulterioare; 

- Prevederile Legii nr.101/2006- Legea serviciului de salubtizare a localităților, republicată; 

     - Prevederile O.U.G. nr.133/29.09.2022 pentrumodificareașicompletarea O.U.G. nr.92/2021 

privindregimuldeșeurilor, precum și a Legii nr.101/2006- Legea serviciului de salubtizare a 

localităților, 

    - Prevederile Hotărârii Asociației de Dezvoltare  Intercomunitară ,,Management Integrat al 

Deșeurilor în Județul Dâmbovița”nr. 390/22.11.2022 privind stabilirea si aprobarea cuantumului 

taxei de habitat la nivel județean, cu destinație specială de salubrizare pentru anul 2023 ; 

     - Prevederile Hotărârii A.D.I 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 art.484, 485 din Legea nr.227/08.09.2015 privind Codul fiscal, cu modificările și 

completările ulterioare; 

-   Prevederile art.16 alin. 4) si art.30 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, 

actualizata; 



- Prevederile Actului constitutiv și ale Statutului Asociației de Dezvoltare  Intercomunitară 

,,Management Integrat al Deșeurilor în Județul Dâmbovița”cu modificările și completările 

ulterioare; 

- PrevederileLegii nr. 52/2003 privind transparența decizională în aministrația public, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

-Prevederile art. 129 alin. (2) lit. ,,b’’si lit.”d”, ale alin. (4) lit. ,,c’, art.136 alin.1), art.139 alin.3) 

lit.a, art. 196 lit. ,,a’’ , art. 197 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, 

 

 

 

Având în vedere adresa nr.1279/26.01.2023 transmisă de Asociația de Dezvoltare  

Intercomunitară ,,Management Integrat al Deșeurilor în Județul Dâmbovița”, prin care se 

solicităa probareataxei de salubrizare pentruanul 2023,Proiectul de hotărâre nr.8 30.01.2023 

privind aprobarea cuantumului taxei de habitat cu destinatie speciala de salubrizare pentru 

anul 2023, inițiat de primarul comunei Salcioara , poate fi supus aprobării Consiliului local  

Salcioara , în forma propusă, acesta respectând legislația în vigoare. 

 

 

 

 

 

 

REFERENT, 

                                                          OPREA STELUTA 

 

 

 


