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 Hotărârea 
Nr. 44 din 17 aug 2009 

 
privind scutirea de plata unor taxe şi tarife locale a persoanelor vârstnice 

 
 

având în vedere prevederile H.C.L. nr. 21/2008 privind impozitele, taxele şi 
tarifele locale pe anul 2009  

în baza prevederilor H.C.L. nr. 40/2008 privind unele măsuri de sprijin pentru 
persoanele aflate în dificultate, 

în temeiul prevederilor art. 45 alin 2 lit. c din Legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

având la bază prevederile art. 36 alin. (2) lit. d. din Legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin votul a 
10 consilieri din 10 prezenţi, în şedinţă ordinară. 

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DUDEŞTII NOI adoptă 

următoarea hotărâre de consiliu local: 

Art.1.-  Se aprobă scutirea de la plata taxei pentru situaţii de urgenţă (P.S.I), a 
taxei de pază şi a taxei de salubritate a persoanelor care se încadrează în condiţiile 
prezentei hotărâri. 

Art.2.- Persoanele care se încadreză în prezenta hotărâre sunt:  

(a) persoanele de peste 60 de ani, care locuiesc singure şi care nu au un 
venit net mai mare de 500 de lei pe lună pentru o persoană. 
(b) pensionarii, soţ şi soţie, care locuiesc singuri şi al căror venit net lunar cumulat nu 

depăşeşte 1 000 de lei pe lună; 
(c) persoanele care locuiesc singure sau cu copii minori dar aflate în cazuri de 

sărăcie extremă, care suferă de boli grave, cronice sau incurabile şi a căror 
venituri nete lunare cumulate nu depăşesc 1 000 de lei. 

Art.3.- (1) La sfârşitul fiecărui an şi ori de câte ori este necesar primarul prin 
aparatul său de specialitate va realiza un centralizator cu persoanele care se 
încadrează în prevederile acestei hotărâri. La baza acestui centralizator stau 
anchetele sociale care sunt realizate pentru fiecare persoană în parte de către 
Serviciul Social. 

http://www.primariacomuneidudestiinoi.ro/


 2 

(2) Acest centralizator cu persoanele propuse pentru scutirea de la plata 
taxelor de la art.1 va fi aprobat de primar prin dispoziţie cu avizul prealabil al comisiei 
din cadrul Consiliului Local care are în atribuţii problema socială (EDUX). 

Art.4.- De la data intrării în vigoare a prezentei H.C.l. se va revoca H.C.L 
40/17 11 2008 şi alte dispoziţii contrare. 

 
Art. 5.- Prezenta hotărâre se comunică: 
a) Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş; 
b) Primarului Comunei Dudeştii Noi; 
c) Spre publicare în publicaţia „Dudeşteanul”. 
 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
          Cons. Marius Ienci                            Contrasemnează pentru legalitate: 
                                                                                             SECRETAR, 

      Nicolae GEHL 
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