
ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
COMUNA IVEŞTI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A  Nr. 46
Din 14.06.2021

Privind: stabilirea taxelor și tarifelor locale pentru folosirea locurilor publice de desfăşurare a
comerţului în  Piața agroalimentară Ivești

Inițiator: Gheoca Maricel, Primarul comunei Iveşti, judetul Galaţi;
Nr. de înregistrare şi data depunerii proiectului:  2711 din 22.04.2021

Consiliul local al comunei Iveşti, judeţul Galaţi, întrunit în şedinţa ordinară din data de
14.04.2021;

Având în vedere Expunerea de motive a domnului Gheoca Maricel, Primarul comunei
Iveşti, judeţul Galaţi, iniţiatorul prezentei hotărâri, înregistrată sub nr. 2711 din 22.04.2021;

Având în vedere Raportul de specialitate întocmit  de compartimentul de resort din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Iveşti, judeţul Galaţi, înregistrat sub nr.
2712 din 22.04.2021;

Având în vedere Raportul de avizare al Comisiei nr.1, pentru agricultură şi activităţi
economico - financiare;

Având în vedere Raportul de avizare al Comisiei nr.2, pentru amenajarea teritoriului şi
urbanism, protecţia mediului şi turism, 

Având  în  vedere  Raportul  de  avizare  al  Comisiei  nr.3,  pentru  activităţi  social  –
culturale, culte, învăţământ, sănătate şi familie;

Având  în  vedere Raportul  de  avizare  al  Comisiei  nr.4,  pentru  Muncă  şi  protecţie
socială, protecţie copii, tineret şi sport ;

Având în vedere Raportul  de avizare  al  Comisiei  nr.5,  pentru Minoritati,  Validare,
Juridică şi de disciplină ;
            Având în vedere H.C.L. nr.3/25.01.2006, privind aprobarea Regulamentului privind
stabilirea condițiilor și sectoarelor de activitate în care se pot institui taxe speciale la nivelul
comunei Ivești, județul Galați;

Având în vedere prevederile art.484 din Legea nr.227/2015, privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare;

Având  în  vedere  prevederile  pct.  161  din  H.G.R.  nr.1/2016  pentru  aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015, privind Codul fiscal, cu modificările și
completările ulterioare;

Având în vedere prevederile  art.129,  alin.(4),  lit.„c”  din  O.U.G.  nr.57/2019,  privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu art.34,  lit.„b”,  art.39,  alin.(2),  art.28,  lit.  „j”  din  O.G.  nr.71/2002,
privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și
privat de interes local;

În baza art.139, alin.(3), lit.„c” și art.196, alin.(1), lit.„b” din O.U.G. nr.57/2019, privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.- Începând cu data prezentei, se aprobă nivelul taxelor și tarifelor locale pentru
folosirea locurilor publice de desfăşurare a comerţului în  Piața agroalimentară Ivești, potrivit
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.



Art.2.- Primarul comunei Ivești, județul Galați, va lua măsuri de aducere la îndeplinire
a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3.-  Secretarul  general  al  comunei  Ivești,  județul  Galați  va  comunica  prezenta
hotărâre celor interesați.

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, Contrasemnează
SECRETAR,

Mitu Mihai Toma Zanfirica 

Consilieri în funcţie: 17           Consilieri prezenţi:  16
Numar voturi inregistrate: Pentru= 16 ;  Împotrivă = 0;  Abţineri = 0



ANEXĂ
La H.C.L. nr.46 din 14.06.2021

NIVELUL TAXELOR ȘI TARIFELOR LOCALE

pentru folosirea locurilor publice de desfăşurare a comerţului în  Piața

agroalimentară Ivești

a) Taxe locale

Nr.

Crt.
Locul public de desfășurare a comerțului U.M.

Taxă de

inchiriere

lei/zi
1 Închirierea meselor din piață masă 10
2 Rezervare hală pește și carne hală 120
3 Rezervare mese în hală lactate masă 15
4 Rezervare platou pentru vânzarea de flori la 

ghiveci, răsaduri

m.p. 10

5 Ocupare locuri platou pentru vânzarea de 

obiecte de ocazie

m.p. 10

b) Tarife de inchiriere: 

Nr.

Crt.
Locul public de desfășurare a comerțului U.M.

Tarif de

inchiriere

lei/lună
1 Rezervare hală  pește și carne hală 480

2 Rezervare mese în hală lactate masă 60



ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
COMUNA IVEŞTI
P R I M A R ,
Nr. 2711 din 22.04.2021 

EXPUNERE DE MOTIVE

Privind:  stabilirea  taxelor  și  tarifelor  locale  pentru  folosirea  locurilor  publice  de  desfăşurare  a
comerţului în  Piața agroalimentară Ivești

            Având în vedere H.C.L.  nr.3/25.01.2006,  privind aprobarea Regulamentului  privind
stabilirea  condițiilor  și  sectoarelor  de  activitate  în  care  se  pot  institui  taxe  speciale  la  nivelul
comunei Ivești, județul Galați.
               Stabilirea taxelor și tarifelor în Piața agroalimentară Ivești aduc modificări, în scopul de a 
nu a avea un impact foarte mare asupra clienților și de a aduce tarifele la un nivel de eficientitate și
normalitate pentru toți comercianții din Piața agroalimentara Ivești și totodată pentru creșterea unor
venituri în scopul susținerii și dezvoltării activității de exploatare a pieței autofinanțate.
              Modificările de taxe și tarife propuse pentru Piața agroalimentară Ivești sunt fundamentate
potrivit  H.C.L.  nr.3/25.01.2006,  privind  aprobarea Regulamentului  privind  stabilirea  condițiilor  și
sectoarelor de activitate în care se pot institui taxe speciale la nivelul comunei Ivești, județul Galați.
La  stabilirea  taxelor  și  tarifelor  s-a  ținut  cont  de  prevederile  H.C.L.  nr.3/25.01.2006,  privind
aprobarea Regulamentului privind stabilirea condițiilor și sectoarelor de activitate în care se pot
institui taxe speciale la nivelul comunei Ivești, județul Galați.
             Nivelul taxelor și tarifelor percepute în Piața agroalimentară Ivești este după cum urmează:

- Taxă pentru închirierea meselor din piață- 10 lei/ masă/ zi
- Taxă pentru rezervare mese în hale: pește și carne-120 lei/zi, 480 lei/ lună
- Taxă pentru rezervare mese în hală lactate- 15 lei/ zi, 60 lei/ lună
- Taxă pentru rezervarea platou pentru vânzarea de flori la ghiveci, răsaduri, etc.- 10 lei/

m.p./ zi
- Taxă pentru rezervare platou pentru vânzarea de păsări, cereale- 10 lei/ m.p./ zi
- Taxă pentru ocupare locuri platou pentru vânzarea de obiecte de ocazie- 10 lei/ m.p./ zi

            Ca umare a celor expuse mai sus, propun aprobarea proiectului de hotărâre cu privire la 
stabilirea nivelurilor taxelor și tarifelor locale percepute pe raza comunei Ivești, județul Galați, în 
Piața agroalimentară Ivești, în anul 2021.
                Proiectul de hotărâre va fi supus spre aprobarea Consiliului Local al comunei Ivești, 
județul Galați.

P R I M A R,
Gheoca Maricel



ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
COMUNA IVEŞTI
P R I M A R ,
Compartimentul Buget Patrimoniu
Nr. 2712 din 22.04.2021

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind:  stabilirea taxelor  și  tarifelor  locale pentru folosirea locurilor  publice de desfăşurare a
comerţului în  Piața agroalimentară Ivești

Proiectul de hotărâre prezentat de initiator este intocmit in baza prevederilor art.136 alin.
(1) din O.U.G. nr.57/2021, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Având  în  vedere  H.C.L.  nr.3/25.01.2006,  privind  aprobarea  Regulamentului  privind
stabilirea  condițiilor  și  sectoarelor  de activitate în care se pot  institui  taxe speciale  la nivelul
comunei Ivești, județul Galați.
           Stabilirea taxelor și tarifelor în Piața agroalimentară Ivești aduce modificări, în scopul de a
nu a avea un impact foarte mare asupra clienților și de a aduce tarifele la un nivel de eficientitate
și normalitate pentru toți comercianții din piața agroalimentara Ivești și totodată pentru creșterea
unor venituri în scopul susținerii și dezvoltării activității de exploatare a pieței autofinanțate.
Modificările  de  taxe  și  tarife  propuse  pentru  Piața  agroalimentară  Ivești  sunt  fundamentate
potrivit H.C.L. nr.3/25.01.2006, privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea condițiilor și
sectoarelor de activitate în care se pot institui taxe speciale la nivelul  comunei Ivești,  județul
Galați.

La fundamentarea taxelor și tarifelor propuse s-a avut în vedere:
- Să acopere costul efectiv al furnizării/ prestării serviciilor;
- Să  acopere  cel  puțin  sumele  investite  și  cheltuielile  curente,  de  întreținere  și

exploatare;
- Să descurajeze consumul excesiv și risipa;
- Să încurajeze investițiile de capital;
- Să respecte autonomia financiară a pieței agroalimentare din comuna Ivești,

și s-a ținut cont de prevederile următoarelor reglementări legislative:
- H.C.L. nr.3/25.01.2006, privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea condițiilor

și  sectoarelor  de activitate în care se pot  institui  taxe speciale  la  nivelul  comunei
Ivești, județul Galați.

- art.484 din  Legea nr.227/2015,  privind Codul  fiscal,  cu modificările  și  completările
ulterioare;

-  prevederile  punctului  161  din  H.G.R.  nr.1/2016  pentru  aprobarea  Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015, privind Codul fiscal, cu modificările și
completările ulterioare;

-  art.129,  alin.(4),  lit.”c”  din  O.U.G.  nr.57/2019,  privind  Codul  administrativ,  cu
modificările și completările ulterioare;

-  art.34, lit.”b”, art.39, alin.(2), art.28, lit. „j” din O.G. nr.71/2002, privind organizarea și
funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes
local;

- art.139, alin.(3), lit”c” și art.196, alin.(1), lit.”b” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

            Având în vedere cele de mai sus, considerăm oportun ca proiectul de hotărâre să fie
dezbătut şi aprobat în şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei Iveşti, judeţul Galaţi, din
luna iunie 2021.

ȘEF SERVICIU, INSPECTOR,
Barbu Corina-Ionela Stoica Mirela-Maricela



ROMÂNIA
JUDEȚUL GALAȚI
COMUNA IVEȘTI
P R I M A R,

 
A N U N Ţ

 În  conformitate  cu  prevederile  art.  7  din  Legea  nr.  52/2003,   privind  transparența
decizională în administraţia publică, republicată, se aduce la cunoștință publică, următorul proiect
de act normativ:

PROIECT      DE  HOTĂRÂRE  privind  stabilireanivelurilortaxelorșitarifelor  locale  
perceputeperazacomuneiIvești, județulGalați, înPiațaagroalimentarăIveștipeanul2021

Proiectul  de  hotărâre urmează a fi  supus  spre aprobare   Consiliului  Local   al  comunei
Ivești, județul Galați.

Proiectul  de  hotărâre  cu  documentaţia  de  bază  (expunerea  de  motive,  raportul  de
specialitate)  a  fost  afişat  la  sediul  propriu  al  Primăriei  comunei  Ivești  din  strada Gen.Eremia
Grigorescu  nr. 451 şi publicat la adresa www.comunaivestiprimar.ro  în data de.....

În conformitate cu prevederile art.7 alin.(4) din Legea nr.  52/2003,   privind transparența
decizională în administraţia publică, republicată, persoanele interesate, asociațiile de afaceri, alte
asociații  legal  constituite    pot  trimite  în  scris  propuneri,  sugestii  sau  opinii  cu  valoare  de
recomandare,  cu  privire  la  proiectul  de  act  normativ,  la  sediul  Primăriei  comunei  Ivesti  –
Compartimentul Registratură, Arhivă, Informații pentru cetățeni, respectiv   în format electronic pe
adresa  de e-mail  ivesti@gl.e-adm.ro până pe data de …….
 

PRIMAR,

Gheoca Maricel

mailto:ivesti@gl.e-adm.ro
http://www.comunaivestiprimar.ro/
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