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ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ  
„REABILITAREA COLECTĂRII, TRANSPORTULUI, DEZVOLTĂRII, PRELUCRĂRII 
DEŞEURILOR SOLIDE ÎN JUDEŢUL DÂMBOVIŢA „  
 
    
 Anexa 1 
                                                                                            la Hotărârea  nr. 16/17.09.2010 
 

                                                                                                                                    

METODOLOGIA DE INSTITUIRE ȘI COLECTARE A TAXEI DE HABITAT 
 

 

Cap. l Dispoziţii generale 
          

 Art. 1  
         Taxa se datorează de către toţi posesorii de locuinţă din judeţul Dâmboviţa, precum şi de 
către persoanele fizice din alte judeţe sau din alte state care deţin proprietăţi sub forma unor 
locuinţe pe teritoriul judeţului Dâmboviţa, beneficiari ai serviciilor de salubrizare.  

Art. 2  
(1) Taxa se datorează de către persoanele fizice pentru transportul, colectarea şi depozitarea 

deşeurilor generate pe raza judeţului. 
(2) Taxa se datorează şi de către instituţiile publice de interes general, pentru care cheltuielile 

sunt finanţate de la buget (administraţie publică, învăţământ, cultură, sănătate, asistenţă socială, 
etc.), în acest caz nefiind necesară încheierea de contracte separate.   

Art.3  
(1) Cuantumul taxei de habitat cu destinaţie specială de salubrizare se stabileşte anual şi se 

aprobă prin  hotărârea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară. 
 (2) După aprobarea cuantumului taxei de salubrizare de către Asociaţia de Dezvoltare 

Intercomunitară, acesta va fi aprobat la nivelul fiecărei unităţi administrativ teritoriale (comună, 
oraş, municipiu) prin hotărâre a consiliului local respectiv.    

(3) Veniturile obţinute din taxa de habitat colectată se utilizează integral pe următoarele 
destinaţii: 

- acoperirea cheltuielilor administrative, ocazionate de colectarea taxei de habitat de către 
primăria comunei/oraşului/municipiului; 
- plata de disponibilitate facturată lunar Serviciului Public Judeţean de Alimentare cu Apă, 
Canalizare şi Salubrizare Dâmboviţa reprezentând contravaloarea  serviciilor de salubrizare 
prestate de către operatorul judeţean de colectare şi transport. La rândul său, operatorul de 
colectare şi transport, din încasările realizate, achită operatorului judeţean de la depozitele 
ecologice, contravaloarea serviciilor de tratare, sortare şi depozitare a deşeurilor. În baza 
contractului de concesiune încheiat, operatorul judeţean de la depozitele ecologice plăteşte o 
redevenţă Consiliului Judeţean Dâmboviţa. Din redevenţa încasată, Consiliul Judeţean 
Dâmboviţa achită împrumutul contractat cu BEI  pentru cofinanţarea proiectului ISPA.  
 

         În consecinţă, prin plata serviciilor de salubrizare prestate, se achită atât serviciile propriu-
zise de colectare, transport, tratare şi depozitare a deşeurilor, prestate de către cei doi operatori, 
cât şi ratele de rambursare a împrumutului contractat cu BEI.      
        Art. 4  
        Persoanele juridice care îşi desfăşoară activitatea permanentă sau temporară pe teritoriul 
administrativ al localităţii, nu plătesc taxa de habitat  - dar trebuie să aibă încheiate contracte 
directe cu prestatorii de servicii specializaţi pentru ridicarea, transportul, depozitarea şi 
neutralizarea deşeurilor produse. 

 

Cap. ll Calculul taxei de habitat cu destinaţie de salubrizare 
 

Art. 5  
Cuantumul taxei se stabileşte ca sumă lunară fixă datorată pe locuinţă, prin „locuinţă” 

înţelegându-se: casă, cămin, domiciliu, construcţie sau apartament, în care locuieşte sau poate 
locui una sau mai multe persoane.   
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         Cap. lll  Facilităţi şi scutiri 

 
Art. 6  
Sunt scutite de la plata taxei de habitat persoanele fizice care se află într-una din situaţiile 

prevăzute la art.284 alin.1 din Codul Fiscal. În acest caz, cuantumul taxei datorate se va diminua 
cu ponderea pe care o reprezintă numărul persoanelor scutite faţă de numărul total al persoanelor 
fizice din locuinţa respectivă.  

Art. 7 
(1) În cazuri temeinic justificate, primăriile pot hotărâ acordarea unor facilităţi fiscale sau 

scutiri de la plata taxei de habitat şi altor categorii de persoane fizice decât cele prevăzute la art.6, 
cu aprobarea consiliului local al unităţii administrativ teritoriale (comună/ oraş/ municipiu).  

(2) În situaţia în care, prin hotarâre a consiliului local se stabilesc contribuabilii care 
beneficiază de facilităţi sau scutiri la plata taxei de habitat, conform prevederilor legale, sumele 
respective vor fi suportate de la bugetul local al unităţii administrative respective (comună, oraş, 
municipiu).            

Art.8 
Scutirea de la plata taxei de habitat, se acordă pe bază de cerere, proporţional cu perioada 

rămasă până la sfârşitul anului, începând cu luna următoare celei în care persoana în cauză 
depune cererea însoţită de actele prin care se atestă situaţia respectivă. Copia actului rămâne ca 
document oficial la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale, care îl 
certifică pentru conformitate. 

Art.9 
(1) Taxa de habitat se stabileşte pe baza declaraţiilor de impunere depuse de către 

contribuabili, în termen de 30 zile de la data apariţiei oricărei modificări. 
(2) Declararea se face pe propria răspundere sub sancţiunile aplicate faptei de fals în actele 

publice. 
(3) Scăderea de la plata taxei de habitat se face începând cu data de 1 a lunii următoare 

celei în care se depune cererea însoţită de documente justificative. 
 

Cap.lV  Modul de depunere a declaraţiilor de impunere de către persoanele fizice 
 

           Art. 10 
(1) Pentru luarea în evidenţă ca plătitori ai taxei de habitat, proprietarul imobilului depune 

o declaraţie de impunere iniţială, pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în 
actele publice, conform anexei nr.1.1., în termen de 30 de zile de la aprobarea cuantumului taxei. 

(2) În caz de deces a titularului dreptului de proprietate asupra imobilului, obligaţia de 
depunere a declaraţiei de impunere şi de plată a taxei de habitat revine moştenitorului de drept al 
acestuia.   

(3) În cazul în care intervin modificări ale datelor prevăzute în declaraţia de impunere 
iniţială (domiciliu, număr de persoane care beneficiază de scutiri, etc.), proprietarul sau chiriaşul, 
după caz, va depune o declaraţie rectificativă în termen de 30 zile de la data când a apărut 
modificarea, conform anexei nr.1.2.  

(4) În situaţia în care contribuabilul- persoană fizică deţine mai multe imobile, va depune o 
declaraţie pentru fiecare imobil.  

(5) Pentru imobilele proprietatea persoanelor fizice care sunt închiriate altor persoane 
fizice, obligaţia de a declara şi achita taxa revine proprietarului.  

(6) În vederea urmăririi corectitudinii declaraţiilor privind situaţia persoanelor cu domiciliul 
şi/sau viza de reşedinţă, şi/sau care locuiesc fără forme legale în fiecare imobil/ apartament, 
asociaţiile de proprietari au obligaţia să furnizeze, ori de cîte ori este nevoie, informaţiile solicitate 
de către serviciul de impozite şi taxe din cadrul primăriei. 

(7) Dacă imobilul este închiriat unei persoane juridice, taxa nu se plăteşte, serviciile de 
salubrizare fiind asigurate prin contract încheiat între persoana juridică respectivă şi un operator 
agreat de către aceasta. 

(8) În situaţia imobilelor retrocedate prin Legea nr.114/1996 şi Legea nr.10/2001, în care 
proprietarul este obligat de a menţine cu chirie persoanele care locuiesc în aceste imobile, obligaţia 
de depunere a declaraţiei şi de plată a taxei revine chiriaşului. 
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(9) În situaţia în care proprietarul unui imobil nu a depus declaraţia de impunere, acesta 
va fi luat în evidenţă şi înregistrat din oficiu ca plătitor de taxă, pe baza constatărilor efectuate de 
către personalul de specialitate din cadrul primăriei. 
        Art. 11 
       (1) Taxa de habitat se debitează după cum urmează: 

- cu data de 1 a lunii următoare în care s-a depus declaraţia de impunere, declaraţia 
rectificativă sau au fost efectuate constatări de către personalul de specialitate din cadrul 
primăriei; 
- cu data la care a fost dată la scădere la vechiul domiciliu, în cazul schimbării domiciliului. 

(2) Taxa se dă la scădere începând cu data de 1 a lunii următoare depunerii declaraţiei 
rectificative, conform anexei nr.1.2. 

         (3) În cazul imobilului de la adresa de domiciliu, nelocuit minimum 30 zile calendaristice 
consecutive, taxa de habitat nu se datorează pe perioada absenței contribuabilului, începând cu 
data de 1 a lunii următoare celei în care a intervenit absenţa de la domiciliu, până la data de 1 a 
lunii în care contribuabilul a revenit. Serviciul de impozite și taxe al primăriei va opera scăderea din  
evidenţa plătitorilor de taxă, pe baza declaraţiei rectificative sau a constatărilor efectuate de către 
personalul de specialitate din cadrul primăriei. 
         Art.12 
        (1) Obligaţia de a depune declaraţia privind taxa de habitat revine tuturor proprietarilor, 
persoane fizice, care deţin imobile în localităţi din raza judeţului Dâmboviţa, sau chiriaşilor, după 
caz. 
        (2) Este interzisă depozitarea, transportul şi neutralizarea deşeurilor de către persoanele fizice 
care le produc. 
 

Cap. V Termenul de plată a taxei 
 

          Art.13 
          Taxa de habitat cu destinaţie specială de salubrizare se datorează anual, cu termene de 
plată lunare.  
         Art.14 
          Neplata taxei la termenele stabilite atrage după sine calculul şi plata majorărilor de întârziere, 
precum şi aplicarea măsurilor de urmărire şi executare silită prevăzute de O.G. 92/2003 privind 
codul de procedură fiscală, republicată.  
 

Cap. Vl  Modul de plată a taxei de habitat de către persoanele fizice 
 

          Art. 15 
          (1) Taxa de habitat se poate achita în numerar, la casieria primăriei pe raza căreia se află 
domiciliul sau locuinţa contribuabilului. 
          (2) Taxa de habitat se poate achita şi prin ordin de plată. În acest sens, contribuabilul va 
depune o cerere la primărie, în care va menţiona: 
- numele, prenumele contribuabilului; 
- adresa imobilului; 
- banca şi contul bancar al plătitorului; 
- perioada pentru care se doreşte achitarea taxei prin bancă. 
     Taxa se consideră plătită la data depunerii în bancă a ordinului de plată (data vizei băncii). 

(3) Taxa se poate achita oricând în cursul lunii, pentru orice perioadă doreşte contribuabilul. 
(4) Taxa de habitat poate fi încasată fără cheltuieli de administrare dacă aceasta se achită 

până la 30 ianuarie pentru tot anul în curs. 
 
Cap. Vll  Modul de colectare a taxei de habitat şi de utilizare a acesteia  

 

Art. 16 
(1) Dupa stabilirea şi aprobarea taxei de habitat, la începutul fiecărui an, toate primăriile din 

judeţ au obligaţia notificării Serviciului Judeţean de Alimentare cu Apă, Canalizare şi Salubrizare 
Dâmboviţa asupra taxei datorate lunar de către persoanele fizice ce au domiciliul pe raza localităţii 
respective. Notificarea va fi semnată de primar şi va cuprinde în mod obligatoriu următoarele date: 
     -numele şi prenumele proprietarului imobilului; 
     -adresa de domiciliu ; 
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     -taxa de habitat datorată. 
            (2) În cazul în care pe parcursul anului apar modificări faţă de datele notificate la începutul 
anului, în ceea ce priveşte numărul de contribuabili, primăriile au obligaţia de a înştiinţa Serviciul 
Judeţean de Alimentare cu Apă, Canalizare şi Salubrizare Dâmboviţa, în termen de 30 de zile de la 
data la care suma totală a taxei  datorate a fost rectificată.  
           Art. 17 

 Urmare a înfiinţării Serviciului Judeţean de Alimentare cu Apă, Canalizare şi Salubrizare 
Dâmboviţa, Consiliul Judeţean Dâmboviţa va delega acestuia prin contract gestiunea încasării şi 
plăţii contravalorii serviciilor de salubritate, corespunzător obligaţiilor sale contractuale cu 
operatorul. 

Art.18 
 (1) Pe baza notificărilor primite de la primăriile din judeţ în vederea actualizării numărului de 

gospodării care stau la baza contractului privind delegarea prin concesionare a gestiunii serviciilor 
publice de colectare şi transport a deşeurilor în judeţul Dâmboviţa, Serviciul Judeţean de 
Alimentare cu Apă, Canalizare şi Salubrizare Dâmboviţa facturează lunar fiecărei unităţi 
administrativ teritoriale plata de disponibilitate datorată operatorului. Valoarea totală a facturii 
(inclusiv TVA) fiind echivalentul taxei de habitat datorate de contribuabilii de pe raza unităţii 
administrativ teritoriale respective. Numărul de gospodării pe unitatea administrativ teritorială va fi 
actualizat periodic pe baza concluziilor comisiei de verificare constituite la nivelul Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară.  
             (2) Termenul de plată a facturilor este de 30 de zile de la data la care acestea au fost 
emise de către  Serviciul Judeţean de Alimentare cu Apă, Canalizare şi Salubrizare Dâmboviţa.                     
             (3) Pentru neplata în termen a facturilor, Serviciul Judeţean de Alimentare cu Apă, 
Canalizare şi Salubrizare va calcula penalităţi de întârziere care vor fi datorate de primărie, conform 
reglementărilor legale în vigoare. 
           Art.19 
          Taxa de habitat se încasează de către fiecare primărie, în contul special de venituri, deschis 
în acest scop la unităţile Trezoreriei Statului, iar taxa colectată, mai puţin sumele pentru acoperirea 
cheltuielilor administrative, se utilizează pentru achitarea contravalorii platii de disponibilitate, în 
baza facturii emise de Serviciul Judeţean de Alimentare cu Apă, Canalizare şi Salubrizare 
Dâmboviţa. 

Art.20 
(1) Serviciul Judeţean de Alimentare cu Apă, Canalizare şi Salubrizare Dâmboviţa primeşte 

şi achită lunar factura emisă de operatorul de salubritate pentru serviciile prestate la nivelul 
judeţului. 
           (2) Factura va fi întocmită pe baza Raportului tehnico-financiar asupra îndeplinirii 
parametrilor de performanţă, evidenţei Avizelor de Neîndeplinire în ultima lună calendaristică şi 
situaţiei lucrărilor suplimentare şi a valorii lor.    

 
Cap. Vlll  Dispoziţii finale 
 

         Art.21 
         Majorările de întârziere calculate pentru contribuabili pentru neplata în termen şi amenzile 
pentru nedepunerea în termen a declaraţiilor privind taxa de habitat constituie venituri cu destinaţie 
specială ale primăriei.      
         Art.22  
         Nedepunerea declaraţiilor privind taxa de habitat sau depunerea peste termen constituie 
contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 50 lei la 300 lei.  
         Art.23 
        (1) Refuzul de a furniza informaţii organului fiscal, de către asociaţiile de proprietari/de locatari 
constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform legislaţiei în vigoare. 
        (2) Nefurnizarea în termen, a informaţiilor solicitate asociaţiilor de proprietari/de locatari de 
către organul fiscal constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform legislaţiei în 
vigoare. 
       Art.24 
        Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor se realizează de către personalul de 
specialitate din cadrul primăriei.  
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ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ  
„REABILITAREA COLECTĂRII, TRANSPORTULUI, DEZVOLTĂRII, PRELUCRĂRII 
DEŞEURILOR SOLIDE ÎN JUDEŢUL DÂMBOVIŢA „ 
    
 Anexa nr.1.1 
                                                                                             la Hotărârea  nr.16/17.09.2010  
 
          
  România 
 Judeţul Dâmboviţa 

 Consiliul Local............................. 

 
 

DECLARAŢIE 
privind taxa de habitat cu destinaţie specială de salubrizare 

 
      
 
Subsemnatul (a)______________________________________________________, domiciliat in: 

judetul ________________, localitatea ________________, str. ____________________, nr. ___, 

bl____, ap. ________ 

Cod Numeric Personal   

             

  

(se înscrie CNP al capului de familie), în calitate de proprietar /chiriaş / moştenitor de drept al 

imobilului situat în judeţul Dâmboviţa, localitatea __________________, comuna/ oraşul 

_______________,str._____________________, nr._______, bl.__________, ap._____________, 

declar pe proprie răspundere, cunoscând sancţiunile prevăzute de legea penală pentru cei ce fac 

declaraţii mincinoase, că la adresa menţionată mai sus locuiesc______1persoane, din care _____2 

persoane beneficiază de scutiri/ facilităţi : 

Nr. 

crt. 

Nume şi prenume CNP Facilitatea/scutirea 

    

    

    

    

 

  

Semnătura 
 

Data_______/_______/_______ 
 

 

                                                 
1
 Se va menţiona numărul de persoane care locuiesc la adresa declarată   

2
 Se va mentiona numarul de persoane  care beneficiaza de scutiri/facilitati 
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ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ  
„REABILITAREA COLECTĂRII, TRANSPORTULUI, DEZVOLTĂRII, PRELUCRĂRII 
DEŞEURILOR SOLIDE ÎN JUDEŢUL DÂMBOVIŢA „ 
    
 Anexa nr.1.1 
                                                                                             la Hotărârea  nr. 16/17.09.2010  
 

                                                                                                                      
 România 

 Judeţul Dâmboviţa 

 Consiliul Local............................. 

 
DECLARAŢIE RECTIFICATIVĂ 

privind taxa de habitat cu destinaţie specială de salubrizare 

 

Nume contribuabil ____________________________________________________   

domiciliat in: ____________________________________________________________ 

Cod Numeric Personal   

             

în calitate de proprietar /chiriaş / moştenitor de drept al imobilului situat în:  

Judeţul Dâmboviţa 

Localitate_____________________Str.____________________________Nr._______________ 

Bl.______ Sc.____Et.__ Ap.____ 

declar pe proprie răspundere, că la adresa menţionată locuiesc /nu mai locuiesc _____1persoane, 

din categoria celor obligate la plata taxei de habitat și _____2 persoane beneficiază de scutiri/ 

facilităţi : 

Nr. 

crt. 

Nume şi prenume CNP Facilitatea/scutirea 

    

    

    

    

    

Alte mențiuni:____________________________________ 

 

Declaraţia se face pe propria răspundere, cunoscând sancţiunile prevăzute de legea penală pentru 

cei ce fac declaraţii mincinoase. 

Semnătura 

Data_______/_______/_______ 

 

                                                 
1
 Se va menţiona numărul de persoane care locuiesc la adresa declarată   

2
 Se va mentiona numarul de persoane  care beneficiaza de scutiri/facilitati 


