ROMÂNIA
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA
COMUNA MOGOSANI
CONSILIUL LOCAL
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind scutirea de plata taxei de habitat a persoanelor prevazute de art 485 cod fiscal.
pentru anul 2020
Consiliul local al comunei Mogosani, judetul Dambovita întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.03.2020
avand in vedere:
-

Prevederile art.484, 485 din Legea nr.227/08.09.2015 privind Codul fiscal, cu modificările și
completările ulterioare;
Prevederile art.30 și art.16 alin 4 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale;
Prevederile Hotărârii A.D.I nr. 303/18.12.2019 privind stabilirea si aprobarea cuantumului taxei de
habitat la nivel județean, cu destinație specială de salubrizare pentru anul 2020 ;
Prevederile Hotărârii A.D.I nr. 267/30.11.2018 de modificare şi completare a Hotărârilor
nr.214/28.07.2017, nr.236/21.11.2017 şi 261/23.05.2018 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;
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;
Raportul de avizare favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local;
In temeiul prevederilor art. 139 alin. 3 lit. (c), art. 196 lit.a), art. 198 din O.U.G nr. 57/2019 privind
Codul administrativ
HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Incepand cu 01.01.2020 se scutesc de la plata taxei de habitat persoanele aflate in situatiile
prevazute de art. 485 din Codul fiscal, astfel:.
a) veteranii de razboi, vaduvele de razboi si vaduvele nerecasatorite ale veteranilor de razboi;
b) persoanele prevazute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificarile si completarile
ulterioare, si persoanele fizice prevazute la art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 105/1999, aprobata cu
modificari si completari prin Legea nr. 189/2000, cu modificarile si completarile ulterioare;"
c) institutiile sau unitatile care functioneaza sub coordonarea Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice
sau a Ministerului Tineretului si Sportului, cu exceptia incintelor folosite pentru activitati economice;
d) fundatiile infiintate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a intretine, dezvolta si ajuta
institutii de cultura nationala, precum si de a sustine actiuni cu caracter umanitar, social si cultural;
e) organizatiile care au ca unica activitate acordarea gratuita de servicii sociale in unitati specializate care
asigura gazduire, ingrijire sociala si medicala, asistenta, ocrotire, activitati de recuperare, reabilitare si reinsertie
sociala pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane varstnice, precum si pentru alte persoane aflate in
dificultate, in conditiile legii;
f) persoanele cu handicap grav sau accentuat, persoanele incadrate in gradul I de invaliditate si reprezentantii
legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat si ai minorilor incadrati in gradul I de invaliditate."
Art.2. a) Scutirile acordate din prezenta hotărâre precum şi cele acordate in baza Hotărârii A.D.I. nr.
122/18.06.2013 sunt valabile pe o perioada de 1 an, cu drept de prelungire pe aceeaşi perioadă, in baza tabelului
nominal transmis de UAT –uri, dacă condiţile nu s-au modificat.
b) După expirarea perioadei se va formula o altă cerere de scutire.
c) În cazul în care nu s-a formulat, în termen, o nouă cerere de scutire (facilitate) ), va fi datorată o
taxă de habitat în cuantum de 21 lei.
Art.3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se obligă primarul prin aparatul de specialitate .
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