
Analizând temeiurile juridice, respectiv:

Ținând cont de:

ROMÂNIA
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CREVEDIA

HOTĂRÂREA

privind aprobarea cuantumului taxei de habitat cu destinație specială de salubrizare, pentru anul 2022

nr. 1 din 31.01.2022

Prevederile art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, modi cată și completată prin
Legea de revizuire a Constituției României nr. 429/2003;

a)

Prevederile Legii serviciului de salubrizare a localitatilor nr. 101/2006 (r1), cu modi cările și
completările ulterioare;

b)

Prevederile art. 484, 485 din Legea nr. 227/2015 privind Codul scal, cu modi cările și completările
ulterioare;

c)

Prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modi cările și
completările ulterioare;

d)

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;

e)

Hotărârea Asociației de Dezvoltare Intracomunitară “Management Integrat al deșeurilor în județul
Dâmbovița” nr. 348/22.11.2021 privind stabilirea și aprobarea cuantumului taxei de habitat la nivel
județean, cu destinație specială de salubrizare pentru anul 2022,

f)

Hotărârea Asociației de Dezvoltare Intracomunitară “Management Integrat al deșeurilor în județul
Dâmbovița” nr. 349/22.11.2021 privind aprobarea Metodologiei de instruire și colectare a taxei de
habitat la nivel județean, cu destinație specială de salubrizare pentru anul 2022;

g)

Hotărârea Asociației de Dezvoltare Intracomunitară “Management Integrat al deșeurilor în județul
Dâmbovița” nr. 350/22.11.2021 privind stabilirea și aprobarea cotizației la nivel județean pentru
anul 2022.

h)

Expunerea de motive nr. 466/12.01.2022 întocmit de către primarul comunei Crevedia, referitor la
proiectul de hotărâre privind aprobarea cuantumului taxei de habitat cu destinație specială de
salubrizare, pentru anul 2022;

a)

Raportul de specialitate întocmit de Biroul Financiar Contabil prin care se propune aprobarea
cuantumului taxei de habitat cu destinație specială de salubrizare pentru anul 2022;

b)

Avizul consultativ al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Crevedia;c)

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. c) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța
de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările

ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CREVEDIA



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Marcel DINCĂ

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI CREVEDIA,

Olga CIORCHINA

adoptă prezenta hotărâre:

Art. 1. (1) Începand cu data de 01.03.2022 se stabileşte cuantumul taxei de habitat cu destinaţie
specială de salubrizare aplicabilă in comuna Crevedia, judeţul Dâmboviţa, pentru anul 2022, după cum
urmează:

(2 ) Pentru lunile ianuarie și februarie 2022 cuantumul taxei de habitat cu destinaţie specială de
salubrizare ramâne la nivelul anului 2021, așa cum a fost aprobat prin HCL Crevedia nr. 5 din 27.01.2021
privind aprobarea cuantumului taxei de habitat cu destinație specială de salubrizare pentru anul 2021.

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 nanţarea cheltuielilor privind plata de disponibilitate datorată pentru serviciile
prestate cetatenilor din comuna Crevedia, respectiv pentru achitarea operatorului de facturare si
incasare a taxei. 

Art. 4. Taxa de habitat include comisionul de administrare/ incasare perceput de catre prestatorul de
servicii.

Art. 5. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se obligă primarul prin intermediul aparatului
de specialitate .

Art. 6. În conformitate cu prevederile art. 252 alin. (1) lit. c), ale art. 255 din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, coroborat cu cele ale art. 3 alin. (1) din Legea nr.
554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modi cările și completările ulterioare, prezenta
hotărâre se înaintează Prefectului județului Dâmbovița pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 7. Transparența și comunicarea către autoritățile, instituțiile publice și persoanele interesate a
prezentei hotărâri se realizează, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general al unităţii
administrativ-teritoriale, în termenul prevăzut de lege, și se publică, pentru   informare, în format
electronic şi în Monitorul oficial local al Comunei Crevedia, județul Dâmbovița.

32 lei/lună/gospodărie pentru persoanele fizice proprietare ale gospodăriilor individuale;(1)

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;

(2)

18 lei/lună pentru gospodăriile nelocuite, unde nu s-a dezbătut succesiunea, dar există moştenitori;(3)

14 lei/lună pentru gospodăriile din zonele calamitate și pentru gospodăriile din   zonele inaccesibile
(permanent sau temporar) utilajelor mecanizate de colectare a  deşeurilor menajere;

(4)

12 lei/lună pentru gospodăriile ale căror proprietari sunt plecaţi împreună cu familia în străinătate;(5)

152 lei/lună/instituții publice finanţate de la buget;(6)

·         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.

(7)
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