ROMANIA
JUDETUL GIURGIU
CONSILIUL LOCAL GAUJANI
HOTĂRÂRE
privind taxa de habitat pentru persoanele fizice
Consiliul Local Găujani,
Având în vedere:
-expunerea de motive nr.773/19.02.2015 întocmită de primarul comunei Găujani ;
-referatul nr.772/19.02.2015 întocmit de compartimentul de specialitate al Primarului
comunei Gaujani;
-adresa SC Financiar Urban SRL Pitesti inregistrata la noi cu nr. ____/2015
-rapoartele comisiilor de specialitate ;
-prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice , ale Legii nr.
101/2006 privind serviciul de salubritate a localitatilor , ale art. 282, alin 2 si alin 3 din Legea nr.
571/2003 privind Codul Fiscal , cu modificarile si completarile ulterioare , ale Hotararii
Guvernului nr. 44/2004 privind aprobarea Normelor metodologice de alicare a Legii nr. 571/2003
privind Codul Fiscal , cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 30 din Legea nr. 273/2006
privind finantele publice locale cu modificarile si completariel ulterioare si ale Legii nr. 52/2003
privind transparenta decizionala in administratia publica.
-prevederile art.36, alin.2, lit.d, alin.6, lit.a, pc.14, din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, modificată şi completată;
În temeiul art.45, alin.2 lit. c, din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001
republicată, modificată şi completată,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se instituie taxa de habitat pentreu persoanele fizice de pe raza administrativ teritoriala
a comunei Gaujani, judetul Giurgiu, pentru colectarea, transportul si depozitarea deseurilor menajere
in cuantum de 4 lei/luna /persoana.
Art. 2.Serviciile de colectare, transport si depozitare a deseurilor menajere se vor achita din
taxa de habitat, in limita sumelor colectate.
Art. 3 Se aproba regulamentul privind conditiile de stabilire si incasare a taxei de habitat,
conform anexei 1, parte integranta din prezenta hotarare .
Art. 4. Se aproba Decizia de impunere si Declaratia privind taxa de habitat pentru persoanele
fizice, conform anexei 2 si anexei 3, parti integrante din prezenta hotarare.
Art.5.Prezenta hotărâre se va înainta Institutiei Prefectului – judetul Giurgiu in vederea
exercitarii controlului cu privire la legalitate, Primarului comunei Gaujani, compartimentului
contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Gaujani, va fi afişată la sediul
primăriei şi pe site-ul www.primariagaujani.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Adrian Petrisor GHETA

GĂUJANI- 25.02.2015
NR.____

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR
Ioana Doina GRAMA

ANEXA 1 la H.C.L. nr. _ _ _ _ / 2 0 1 5

REGULAMENTUL PRIVIND STABILIREA
TAXEI DE HABITAT
Art.l. Conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare, consiliile locale pot institui taxe pentru
prestarea de servicii ce utilizează domeniul public.
Conform art. 36. pct. 4. lit. ..c"din Legea nr. 215/2001. republicată, privind
Administraţia Publică Locală, cu modificările şi completările ulterioare. Consiliul
Local stabileşte şi aprobă impozite şi taxe locale. în condiţiile legii.
Art.2. Se instituie taxa de habitat cu destinaţia exclusivă de finanţare a activităţi
de colectare, transport şi depozitare deşeurilor menajere de la toţi utilizatorii
serviciului-persoane fizice, de pe raza comunei Gaujani.
Art.3. Sumele încasate din taxa de habitat se fac venit la bugetul local, urmând ca
din bugetul comunei Gaujani să fie achitate operatorului contravaloarea serviciilor
prestate.
Art.4. Obligaţia de plată a taxei de habitat revine tuturor persoanelor fizice care
deţin în proprietate imobile si lociuesc efectiv pe raza comunei Gaujani, judetul
Giurgiu.
Art.5. (1) Persoanele fizice vor achita taxa de habitat in cuantumul stabilit dc 4
lei/luna/persoana.
(2) Persoanele fizice sunt obligate la plata acestei taxe în funcţie de numărul de
persoane din fiecare familie sau numărul locatarilor existenţi la o anumită adresă,
prevăzute în anexa 2.
(3) Proprietarul locuinţei are obligaţia depunerii declaraţiei în vederea stabilirii
taxei de habitat, declaraţie ce va cuprinde numărul persoanelor care locuiesc la aceea
adresă (membri de familie, rude, chiriaşi, flotanţi etc). Modelul de cerere va putea fi. ridicat
de la compartimentul de specialitate al Primariei comunei Gaujani
(4) in situaţia în care alte imobile din proprietate sunt locuite sub orice formă se
va menţiona în declaraţie.
Art.6. Proprietarul locuinţei are obligaţia depunerii declaraţiei în vederea
stabilirii taxei de habitat cuprinzând toate proprietăţile deţinute. Declaraţia poate fi
depusă şi de alt membru major al familiei. în situaţia în care contribuabilii-porsoaiie
fizice deţin mai multe imobile în proprietate, vor depune o singură declaraţie pentru
toate imobilele deţinute.
Art.7. Cuantumul taxei de habitat pentru persoanele fizice se stabileşte pe baza
declaraţiei de impunere a acestora. Modelul de declaraţie de impunere este prezentai
în anexa 2 a hotărârii Consiliului Local. Impunerea la plata taxei de habitat se face
începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care a fost înregistrată declaraţia.

Art.8. Declaraţiile de impunere iniţiale se vor depune până la 31.03.2015 şi vor putea fi
modificate, prin declaraţii rectificative al căror termen de depunere este de 30 de zile de la
data apariţiei oricăror modificări ale situaţiei iniţiale.
Declaraţiile rectificative vor fi însoţite de documente justificative privind modificările
survenite.
Art.9. ( I ) Obligaţia de plată lunară se va stabili de la data intrării în vigoare a taxei -.
Obligaţiile de plată stabilite din oficiu vor fi comunicate prin decizia de impunere
conform anexei 3 care face parte integrantă din hotărâre. Rectificarea şi regularizarea
numărului de persoane şi a taxei aferente se va realiza odată cu depunerea declaraţiei
iniţiale.
(2) In cazul nedepunerii declaraţiei iniţiale până la data de 31.03.2015, obligaţia
de plată se va stabili din oficiu de către organele de specialitate ale Primarului comunei
Gaujani pentru un număr de 4 persoane/locuinţă. Obligaţia de plată stabilită din oficiu va fi
comunicată prin decizia de impunere.
înregistrarea numărului real de persoane se va face de la data depunerii declaraţiei
privind Taxa de Habitat pentru persoane fizice.
Art.10. Declararea, constatarea, încasarea, urmărirea, executarea silită, a
contravalorii taxei de habitat revine în competenţa organului fiscal al Consiliului
Local al comunei Gaujani
Art.ll. (1) Sunt scutite dc la plata taxei de habitat:
- persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat şi însoţitorii acestora.
- persoanele fizice beneficiare ale Decretului-lege nr. 118/1990 privind
acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura
instaurată cu începere de la 6 martie 1945;
(2) Pentru a beneficia de scutirea prevăzută la alin. (1), persoanele care se
află menţionate la punctul anterior se vor adresa compartimentului contabilitate din
cadrul Primariei comunei Gaujani cu o cerere la care vor anexa documente
justificative, iar cererea împreună cu documentele anexate vor fi aprobate sau
respinse după caz dc compartimentul de specialitate.
(3) Contribuabilii, persoane fizice, sunt obligaţi să depună declaraţia de
impunere, chiar dacă aceştia beneficiază de reducere sau sunt scutiţi la taxa de
habitat.
(4)
Scăderea de la plata taxei dc habitat se face începând cu data de
întâi
a
luni
următoare celei în care se depune cererea
( 5 ) în caz de deces scăderea taxei de habitat se efectuează unu
cu data de întâi a următoare apariţiei acestei situaţii şi necesită depunerea
copiei după certificatul de deces.
Art.12. (1) Taxa de habitat va fi achitată trimestrial după cum urmează:
- până la 31 ianuarie, inclusiv pentru primul trimestru;
- până la 30 aprilie, inclusiv pentru al doilea trimestru;
- până la 30 iulie, inclusiv pentru al treilea trimestru;
- până la 31 octombrie, inclusiv pentru al patrulea trimestru;
(2) In cazul în care termenul de plată a taxei de habitat expiră într -o zi
nelucrătoare, plata se consideră în termen dacă se efectuează în ziua lucrătoare
imediat următoare.

(3) 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 Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură
fiscală cu modificările şi completările ulterioare.
Art.13. începând cu data de 01.04.2015, responsabilitatea încasării
contravalorii taxei de habitat revine compartimentului contabilitate Gaujani.
Art.14. Sancţiuni.
Depunerea declaraţiei de impunere neconformă cu realitatea, nedepunerea
sau depunerea acesteia peste termen constituie contravenţie şi se sancţionează cu
amendă conform Legii 571/2003 privind Codul Fiscal, art.294. Contravenţiilor
prevăzute Ii se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind
regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificările şi completările
ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării pe loc sau în termen de cel mult 48 de
ore de la data încheierii procesului - verbal ori, după caz de la data comunicării
acestuia, a jumătate din minimul amenzii stabilite.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA,
SECRETAR,

P a gi n a
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Anexa nr. 2 la HCL nr. _____/2015

DECLARATIE *
PRIVIND TAXA DE HABITAT PENTRU PERSOANELE FIZICE
Subsemnatul(a)_________________________________________________
CNP______________, BI /CI seria____, nr._____ cu domiciliul in _____________
Str.________________, nr. ______,
judetul ___________ declare pe proprie
raspundere ca detin in proprietate urmatoarele immobile :
Adresa imobil

Data_________

Cota
detinuta

parte Numarul
Imobilul este Suma de plata
persoanelor din locuit/nelocuit aferenta taxei
imobil
de habitat

semnatura____________________

ANEXA 3 H.C.L. nr____ _/2015

Nr ............... / .............. 2015

DECIZIE DE IMPUNERE
anul ......................
pentru stabilirea Taxei de Habitat, în cazul persoanelor fizice, datorat în temeiul Legii
nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare
Nr. de Rol Nominal Unic ..........................................
D- I u i ./D-nci ......................................................................... , i d e n t i f i c a t ă ) prin actul de identitate…., seria.. nr. …..
CNP ……………………………….. domiciliat( a ) în ROMANIA/ ……, judeţul …………codul poştal ……..........
municipiul/oraşul/comuna
............................. satul/sectorul .................................... , str .......................................... , nr. ........... bl ..............sc ..........
et ......... ap ...........
în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, a
H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare, a O.G nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu
modificările şi completările ulterioare şi a Hotărârii Consiliului Local nr ..................... / ................... se stabileşte Taxa de
Habitat pentru anul............

Adresă clădire

Număr
persoane

Valoare
taxă/
persoană

Valoare

Termene de
plată

Total taxă
Pentru neachitarea taxei de habitat până la termenele arătate mai sus, se vor calcula accesorii până la data plăţii.
Prezentul titlu de creanţă devine titlu executoriu în condiţiile legii.
Impotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poale face contestaţie, care se depune în termen de 30 zile de la comunicare,
la organul fiscal emitent.
Conducătorul organului fiscal
…………………………………..
Intocmit

astazi

data

prenume………………………………………………….CNP……………………………………….BI/CI
nr……………

seria……,

…………………………

Am primit un exemplar al deciziei de impunere
Nume

si

Semnatura contribuabil___________________
Data _____/______/_______
Nr. si data confirmarii de primire :
______________________________

