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REFERAT DE APROBARE
- expunere de motive -

la proiectul de hotărâre privind
aprobarea cuantumului taxei de habitat cu destinaţie specială de
salubrizare, pentru anul 2014

Subsemnatul Niţă Constantin în funcţia de primar al comunei Bucşani,
judeţul Dâmboviţa, având calitatea de iniţiator al proiectului de hotărâre în
baza art. 45 alin. (6) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală,
Având în vedere
Dezvoltare

Hotărârea nr. 140/05.11.2013 a Asociaţiei

Intercomunitară

„Reabilitarea

Colectării,

de

Transportului,

Depozitării, Prelucrării Deşeurilor Solide în Judeţul Dâmboviţa”, privind
stabilirea și aprobarea cuantumului taxei de habitat la nivel județean cu
destinație specială de salubrizare pentru anul 2014, fiecare Consiliu local
trebuie să aprobe taxa de habitat.
Proiectul este supus transparenței decizionale.
Anexez proiectul de hotărâre.
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PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru aprobarea cuantumului taxei de habitat cu destinație specială de salubrizare,
pentru anul 2014
Consiliul local Bucșani, având în vedere:

• Referatul de aprobare (expunerea de motive), nr. 8998 din 14.11.2013 la proiectul de
hotărâre, al primarului comunei Bucșani, prin care se propune aprobarea cuantumului
taxei de habitat cu destinație specială de salubrizare, pentru anul 2014 ;
• Raportul de resort al compartimentului de specialitate, raportul comisiei de specialitate din
cadrul Consiliului local;
• Hotărârea nr. 140/05.11.2013 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Reabilitarea
Colectării, Transportului, Depozitării, Prelucrării Deşeurilor Solide în Judeţul Dâmboviţa”,
privind stabilirea și aprobarea cuantumului taxei de habitat la nivel județean cu destinație
specială de salubrizare pentru anul 2014.
• Prevederile art. 8, alin. 2, lit. i din Legea nr. 51/2006 a Serviciilor Comunitare de Utilități
Publice cu modificările și completările ulterioare ;
• Prevederile art. 2, alin.1, art. 6, alin. 1, lit. k, art. 8, alin. 2, art. 25, lit. a din Legea nr.
101/2006 privind Serviciul de Salubrizare al localităților cu modificările și completările
ulterioare ;
• Prevederile art. 282 și art. 284 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările
și completările ulterioare ;
• Prevederile art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind Finanțele Publice Locale cu modificările
și completările ulterioare ;
• Prevederile art. 36, alin. 4, lit. c din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001,
republicată cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.45 alin.(6) din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată,

PROPUN URMĂTORUL
PROIECT DE H O T Ă R Â R E:
Art. 1. - Începând cu data de 01.01.2014 se stabilește cuantumul
taxei de habitat cu destinație specială de salubrizare astfel:
- 16 lei/lună/gospodărie (incluzând comisionul de administrate de 2
lei/lună/gospodărie);
9 lei/lună/gospodărie pentru persoanele care locuiesc singure într-o
gospodărie și străinașii care domiciliază în Județul Dâmbovița și în
afara județului, care au gospodării pe raza comunei Bucșani (incluzând
comisionul de administrate de 1,125 lei/lună/gospodărie);

5 lei/lună/gospodărie pentru gospodăriile ale căror proprietari sunt
plecați împreună cu familia în străinătate (incluzând comisionul de
administrate de 0,625 lei/lună/gospodărie);
- 50 lei/lună/instituție publică finanțată de la buget (incluzând
comisionul de administrate de 6,25 lei/lună/instituție);
Art. 2. - Taxa specială încasată potrivit prezentei hotărâri reprezintă
venit al bugetului local și se folosește pentru finanțarea cheltuielilor privind
plata de disponibilitate datorată pentru serviciile prestate cetățenilor și
instituțiilor publice din comuna Bucșani;
Art. 3. - Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către primar,
funcționarii biroului contabilitate, taxe și impozite locale.
-

Art. 4. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului
comunei Bucșani, în termenul prevăzut de lege, prefectului judeţului
Dâmbovița, primarului comunei Bucșani şi se aduce la cunoştinţă publică prin
afișare la sediul Primăriei Bucșani și publicare pe pagina de internet www.
bucsani.ro.
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ANUNŢ
REFERITOR LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
PRIVIND

aprobarea cuantumului taxei de habitat cu destinație specială de salubrizare, pentru anul 2014

POTRIVIT LEGII NR. 52/2003 REFERITOARE LA
TRANSPARENŢA DECIZIONALĂ ÎN ADMINISTRAŢIA
PUBLICĂ
Subsemnații: Niță Constantin în funcția de primar și Ghiță Ion în funcţia de
secretar al comunei Bucşani, judeţul Dâmboviţa, în conformitate cu prevederile
art. 6 alin. (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică, în vederea elaborării proiectului de hotărâre menţionat mai
sus, am afişat public, în loc special amenajat la sediul Primăriei – AFIŞIER - și pe
site-ul www.bucsani.ro, proiectul de hotărâre nr.8998 din 14.11.2013 și referatul
de aprobare (expunerea de motive) întocmite de inițiator Primar Niță Constantin;
PROPUNERI, SUGESTII, OPINII:
Orice persoană fizică sau juridică interesată, POATE FORMULA ÎN
SCRIS PROPUNERI, SUGESTII, OPINII cu valoare de recomandare
privind acest proiect de act normativ, până cel târziu 06.12.2013, la sediul
Primăriei Bucşani.
Afişat public, azi 14.11.2013.
PRIMAR
Constantin Niță

SECRETAR
Jr. Ion Ghiţă

