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COMUNA VARFURI 
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Nr. 8020/08.12.2021 

Proiect de hotãrâre 

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

anul 2022 

 

Primarul comunei Varfuri, jud. Dâmbovița. Razvan Banaru, 

 Având in vedere: 

 

- Prevederile art.121 alin.(1) și alin(2) din Constituția României, modificată și completată prin 

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

- Dispoziţiile art. 5, alin. (7), litera i), art.9, alin.(10), lit. v) din Statutul Asociaţiei cu modificările si 
completările ulterioare; 

- Prevederile art.2 alin.(1) art.6, alin.(1) litera k) art. 8 alin. (22), art. 25 litera (a) din Legea 
nr.101/2006 actualizata privind serviciile de salubrizare a localitatilor; 

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

completările ulterioare 

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

completările ulterioare; 

- Prevederile art. 129 alin (2) lit b și alin.(4) lit.c)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

- 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., 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; 

In temeiul art.136 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificarile 

si completarile ulterioare 

 

Propune: 

 
           Art. 1 Începand cu data de 01.01.2022 se stabileşte cuantumul taxei de habitat cu 
destinaţie specială de salubrizare aplicabilă in comuna Varfuri, astfel: 
 

- 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 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 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,  au caracter 
obligatoriu și completează dispozițiile prezentei hotărâri. 
 

Art. 3 Taxa specială incasată potrivit prezentei hotărâri, reprezintă venit la bugetul local si 
se foloseşte pentru finanţarea cheltuielilor privind plata de disponibilitate datorată pentru serviciile 
prestate cetatenilor din Comuna Varfuri, respectiv pentru achitarea operatorului de facturare si 
incasare a taxei. 

 
Art. 4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se obligă primarul prin aparatul de 

specialitate . 
 

Art. 5 Prezenta hotărâre se comunică, în termenul prevăzut de lege,  prin intermediul 

secretarului general ,Instituției Prefectului-Județul Dâmbovița,  primarului, Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară, și se aduce la cunoștință publică prin publicare pe pagina de internet a instituție, 

www.primariavarfuri.ro, secțiunea Monitorul Oficial Local. 

 

 

 

 

 
 

                   Iniţiator,                                                                              Avizat pentru legalitate, 
                   Primar,                                                                          Secretar General al comunei, 
          Răzvan BĂNARU                                                                                 Alina GOGIOIU 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.primariavarfuri.ro/


    
         ROMANIA                        
JUDETUL DAMBOVITA 
COMUNA VARFURI 

          PRIMAR 

80212/08.12.2021 

Referat de aprobare 

Proiect de hotãrâre 

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

anul 2022 

Subsemnatul Razvan Banaru, primar al comunei Varfuri judeţul Dâmboviţa, având calitatea 

de iniţiator al proiectului de hotărâre, în baza art.136 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare 

 

Vãzând: 

• Hotărârea nr. 348/24.11.2021 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

„Management integrat al deşeurilor  în Judeţul Dâmboviţa”, privind stabilirea și 

aprobarea cuantumului taxei de habitat la nivel județean cu destinație specială de 

salubrizare pentru anul 2022; 

• Prevederile Actului constitutiv și ale Statutului ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE 

INTERCOMUNITARĂ,,MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL 

DÂMBOVIȚA’’ cu modificările și completările ulterioare  

• Prevederile art. 129 alin. 2 lit.(b) coroborate cu cele ale alin. 4 lit. (c) si ale din O.U.G 

nr. 57/2019 privind Codul Administrativ care prevãd cã printre atribuțiile  Consiliului 

Local sunt și cele care privesc  dezvoltarea economico-sociala si de mediu a 

comunei, in acest sens stabilind si aproband taxele si impozitele locale, in conditiile 

legii. 

supun dezbaterii şi aprobãrii Consiliului Local Varfuri  taxa de habitat la nivel local astfel cum 

este prevãzutã în proiectul de hotãrâre. 

 

 Necesitatea adoptarii acestui proiect de hotarare o argumentez astfel: 

 - in data de 24.11.2021 A.D.I « Management Integrat al Deseurilor Solide in Judetul 

Dimbovita” a transmis Hotararea ADI nr. 348/22.11.2021 privind stabilirea si aprobarea cuantumului 

taxei de habitat la nivel judetean cu destinatie speciala de salubrizare pentru anul 2022 si Hotararea 

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, iar potrivit Statutului A.D.I este obligatoriu ca toate 

U.A.T – urile membre ale Asociatiei sa adopte hotarare de consiliu local privind stabilirea si 

aprobarea cuantumului taxei de habitat, cu destinatie speciala de salubrizare pentru anul 2022.  

 

Taxa specialã, încasatã conform acestei hotãrâri, prin compartimentul Impozite și taxe, se 

va face venit la bugetul local și se folosește pentru finanțarea cheltuielilor privind plata de 

disponibilitate, datoratã pentru serviciile prestate cetãțenilor din localitate.  

 

Adoptarea acestei hotãrâri este de competența Consiliului Local Varfuri drept pentru care 

supun analizei, dezbaterii și aprobãrii dvs. acest proiect de hotãrâre. 

 

Primar, 

Prof. Razvan Banaru 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

Proiect de hotãrâre 

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

anul 2022 

 

 

 

 

 Analizând proiectul de hotãrâre îniţiat de primarul comunei Varfuri, , consider cã acesta este 

legal şi oportun, pentru urmãtoarele considerente: 

La elaborarea acestuia s-a ţinut cont de prevederile art. art. 129 alin 2  lit. d) alin. (7 ) lit n), 

din Codul Administrativ, de   de hotărârea nr. 348/24.11.2021 a Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară „Management integrat al deşeurilor  în Judeţul Dâmboviţa”, privind stabilirea și 

aprobarea cuantumului taxei de habitat la nivel județean cu destinație specială de salubrizare pentru 

anul 2022 și de Hotararea 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. 

Potrivit Statutului A.D.I este obligatoriu ca toate U.A.T – urile membre ale Asociatiei sa 

adopte hotarare de consiliu local privind stabilirea si aprobarea cuantumului taxei de habitat, cu 

destinatie speciala de salubrizare pentru anul 2022.  

 
 

 

 

Consilier impozite şi taxe 

Georgeta Iordan 

 

 

 

 


