
ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
COMUNA IVEŞTI
  CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A  Nr.54

Din 14.07.2021

aprobarea tarifelor şi taxelor speciale pentru unele activităţi ale serviciului public de salubrizare

organizat la nivelul U.A.T. comuna IVEŞTI, judeţul GALAŢI 

Inițiator: Gheoca Maricel, Primarul comunei Iveşti, judetul Galaţi;
Nr. de înregistrare şi data depunerii proiectului: 4140 din 11.06.2021

Consiliul local al comunei Iveşti, judeţul Galaţi, întrunit în şedinţa extraordinară din data
de 14.07.2021;

Având in vedere, 
- referatul de aprobare al primarului comunei IVEŞTI, în calitatea sa iniţiator, înregistrat

sub nr. 4140/11.06.2021;
-  raportul  de  specialitate  al  compartimentului  de  resort  din  cadrul  aparatului  de

specialitate al primarului comunei IVEŞTI înregistrat sub nr. 4160/14.06.2021;
- Raportul de avizare al Comisiei nr.1, pentru agricultură, activităţi economico-financiare ;
-  Raportul  de  avizare  al Comisiei  nr.2,  pentru  amenajarea  teritoriului  şi  urbanism,

protecţia mediului şi turism, ;
-  Raportul  de  avizare  al  Comisiei  nr.3,  pentru  activităţi  social  –  culturale,  culte,

învăţământ, tineret și sport ;
- Raportul de avizare al Comisiei nr.4, pentru muncă şi protecţie socială, protecţie copii,

sănătate și familie ;
- Raportul de avizare al Comisiei nr.5, pentru minorități, validare, juridică şi de disciplină ;
- prevederile art. 8, alin.(3), lit. i), lit.j) şi lit.k) din legea 51/2006 a serviciilor comunitare de

utilităţi publice, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art.2 alin.(3) lit.a), lit.b) şi lit.h), art.4 alin.(4), art 6, alin.(1), lit. k) şi lit. l),

art.13  alin.(3),  art.26  alin.(1)  lit.a),  lit.b)  şi  lit.c),  alin.(2)  şi  alin.(3)  din  Legea  101/2006  a
serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile art.17 alin.(1) lit.c), lit.f), lit.g), lit.h) şi lit.i) din Legea 211/2011 privind regimul
deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare;

-  prevederile  art.484  alin.(1),  alin.(2)  şi  alin.(3)  din  Legea  227/2015  Codul  Fiscal  cu
modificările şi completările ulterioare;

- prevederile art.30 alin.(1), alin.(2), alin.(3), alin.(4), alin.(5) şi alin.(6) din Legea 273/2006
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile Ordinului preşedintelui ANRSC nr. 112 din 9 iulie 2007 a privind aprobarea
Contractului-cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localităţilor;

- prevederile Ordinului preşedintelui ANRSC nr. 109 din 9 iulie 2007 a privind aprobarea
Normelor  metodologice  de  stabilire,  ajustare  sau  modificare  a  tarifelor  pentru  activităţile
specifice serviciului de salubrizare a localitatilor;

- prevederile art.5 lit.cc),  art. 129 alin.(2) lit.b) şi alin.(4) lit.c), art.139 alin.(1) şi alin.(3)
lit.c)  din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;



H O T Ă R Ă Ș T E  :

Art.1.- (1) Se aprobă indicele mediu de producere a deşeurilor pentru comuna IVEŞTI Im
= 0,29 kg/locuitor x zi (8,82083 kg om/lună ≈ 0,0252 mc/ om lună).

(2) Se aprobă greutatea specifică a deşeurilor menajere pentru comuna IVEŞTI la nivelul
a 350 kg/mc;

(3) Se aprobă introducerea instrumentului economic “plăteşte pentru cât arunci” bazat pe
elementul: volum;

(4) Se aprobă ca pentru orice volum de deşeuri ce depăşeşte volumul stabilit lunar prin
indicele mediu de producere a deşeurilor pentru comuna IVEŞTI, pentru fiecare utilizator casnic
(0,0252 mc/om lună sau 8,8208 kg/om lună), utilizatorul să plătească contravaloarea volumului
colectat în plus.

(5) Se aprobă tarifele  pentru  gestionarea deşeurilor altele decât  cele de hârtie, metal,
plastic și sticlă aferente serviciului  public de salubrizare – activitatea "Colectarea separată şi
transportul  separat  al  deşeurilor  municipale  şi  al  deşeurilor  similare  provenind  din  activităţi
comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului
de  deşeuri  de  echipamente  electrice  şi  electronice,  baterii  şi  acumulatori" -  practicate  de
operatorul serviciului de salubrizare, în cazul prestaţiilor de care utilizatorii beneficiază individual,
pe bază de contract de prestare a serviciului de salubrizare, în conformitate cu anexa nr.1 la
prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta;

(6)  Se aprobă tarifele  pentru  gestionarea deşeurilor de hârtie, metal,  plastic  și sticlă
aferente serviciului public de salubrizare – activitatea "Colectarea separată şi transportul separat
al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi
instituţii,  inclusiv  fracţii  colectate  separat,  fără  a  aduce  atingere  fluxului  de  deşeuri  de
echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori" - practicate de operatorul serviciului
de salubrizare, în cazul prestaţiilor de care utilizatorii beneficiază individual, pe bază de contract
de prestare a serviciului de salubrizare, în conformitate cu anexa nr.1 la prezenta hotărâre, parte
integrantă din aceasta;

(7) Se aprobă instituirea taxelor speciale pentru gestionarea deşeurilor altele decât cele
de hârtie, metal,  plastic,  aferente  serviciului  public  de  salubrizare  –  activitatea  "Colectarea
separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din
activităţi  comerciale  din  industrie  şi  instituţii,  inclusiv  fracţii  colectate  separat,  fără  a  aduce
atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulator," atât
pentru utilizatori  persoane fizice cât  şi  pentru utilizatori  alţii  decât  persoanele  fizice,  în cazul
prestaţiilor de care beneficiază individual fără contract/care nu încheie contract de salubrizare cu
operatorul de salubrizare în conformitate cu anexa nr.1 prezenta hotărâre, parte integrantă din
aceasta;

(8) Se aprobă instituirea taxelor speciale pentru gestionarea deşeurilor de hârtie, metal,
plastic, și sticlă,, aferente serviciului public de salubrizare – activitatea "Colectarea separată şi
transportul  separat  al  deşeurilor  municipale  şi  al  deşeurilor  similare  provenind  din  activităţi
comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului
de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulator," atât pentru utilizatori
persoane fizice cât şi pentru utilizatori alţii decât persoanele fizice,  în cazul prestaţiilor de care
beneficiază  individual  fără  contract/care  nu încheie  contract  de salubrizare  cu  operatorul  de
salubrizare în conformitate cu anexa nr.1 prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta;

(9) Se aprobă volumul/cantitatea de deşeuri municipale şi de deşeuri similare provenind
din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce
atingere  fluxului  de  deşeuri  de  echipamente  electrice  şi  electronice,  baterii  şi  acumulatori,
ridicate de la restul utilizatorilor serviciului de salubrizare (agenţi economici, instituţii publice, etc.)
alţii  decât  utilizatorii  persoane  fizice,  care  îşi  desfăşoară  activitatea  pe  raza  U.A.T  comuna



IVEŞTI,  în  cazul  prestaţiilor  de care beneficiază individual  cu/fără contract,  care încheie/  nu
încheie contract de salubrizare cu operatorul  de salubrizare în conformitate cu anexa nr.2 la
prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta.

(10) Se aprobă tarifele, pentru serviciul public de salubrizare - activitatea de colectare şi
transport al deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare
interioară  şi/sau  exterioară  a  acestora  -  activitate  prestată  ocazional  de  către  operatorul
serviciului de salubrizare al comunei IVEŞTI, practicate de operatorul serviciului de salubrizare al
comunei  IVEŞTI,  în cazul  prestaţiilor  de care beneficiază individual,  pe bază de contract  de
prestare a serviciului de salubrizare, în conformitate cu anexa nr.1 la prezenta hotărâre.

(11) Se aprobă tarifele, pentru serviciul public de salubrizare - activitatea de colectare a
cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora către unităţile de ecarisaj sau
către instalaţiile de neutralizare - activitate prestată ocazional de către operatorul serviciului de
salubrizare  al  comunei  IVEŞTI,  practicate  de operatorul  serviciului  de  salubrizare  al  comuni
IVEŞTI, în cazul prestaţiilor de care beneficiază individual, pe bază de contract de prestare a
serviciului de salubrizare, în conformitate cu anexa nr.1 la prezenta hotărâre.

Art.2.- Tarifele pentru serviciul de salubrizare - activităţile prezentate la art. 1 nu conţin
T.V.A., operatorul nefiind plătitor de TVA.

Art.3.- (1) Operatorul serviciului de salubrizare pe baza tarifelor odată aprobate, se va
ocupa cu încheierea contractelor cu utilizatorii şi încasarea sumelor din facturile emise. 

(2) Taxele speciale instituite pentru  gestionarea deşeurilor de hârtie, metal,  plastic,  și
sticlă şi deşeurilor altele decât cele de hârtie, metal, plastic, și sticlă  aferente serviciului public
de salubrizare – activitatea "Colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi
al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii
colectate  separat,  fără  a  aduce  atingere  fluxului  de  deşeuri  de  echipamente  electrice  şi
electronice, baterii şi acumulator," atât pentru utilizatori persoane fizice cât şi pentru utilizatori
alţii decât persoanele fizice, vor fi instituite şi încasate de către autorităţile administraţiei publice
locale ale comunei IVEŞTI şi decontate lunar operatorului  serviciului de salubrizare direct din
bugetul local.

(3) Se aprobă regulamentul taxelor  speciale instituite pentru  gestionarea deşeurilor de
hârtie, metal, plastic şi  sticlă şi deşeurilor   altele decât  cele de hârtie, metal, plastic, și sticlă
aferente serviciului public de salubrizare – activitatea "Colectarea separată şi transportul separat
al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi
instituţii,  inclusiv  fracţii  colectate  separat,  fără  a  aduce  atingere  fluxului  de  deşeuri  de
echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulator," atât pentru utilizatori persoane fizice
cât şi pentru utilizatori  alţii  decât persoanele fizice"  ,  în cazul prestaţiilor de care beneficiază
individual fără contract/care nu încheie contract de salubrizare cu operatorul de salubrizare, în
conformitate cu anexa nr.3 la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta .

Art.4.-  Tarifele şi  taxele aferente serviciului  de salubrizare – activitatea de "Colectare
separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din
activităţi  comerciale  din  industrie  şi  instituţii,  inclusiv  fracţii  colectate  separat,  fără  a  aduce
atingere  fluxului  de  deşeuri  de  echipamente  electrice  şi  electronice,  baterii  şi  acumulatori”
incluzând aici, printre altele şi gestionarea deşeurilor de hârtie, metal, plastic şi sticlă precum şi
gestionarea  deşeurilor  altele  decât  hârtie,  metal,  plastic  şi  sticlă,  includ  şi  contribuţia  pentru
economia circulară, prevăzută în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul
pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi
completările ulterioare, pentru deşeurile destinate a fi eliminate prin depozitare.



Art. 5.- (1) Operatorul serviciului de salubrizare în baza tarifelor/taxelor ce se vor aproba,
se va ocupa cu încheierea contractelor cu utilizatorii şi încasarea sumelor din facturile emise.

(2) În termen de maxim 6 luni de la adoptarea prezentei hotărâri, operatorul serviciului de
salubrizare  al  comunei  IVEŞTI  pentru  activitaţile  pentru  care  are  hotărâre  de  dare  în
administrare, va inventaria toţi utilizatorii de pe raza teritorial administrativă a comunei IVEŞTI şi
va încheia contractele de prestare a serviciului de salubrizare şi va comunica Serviciul financiar
contabil,  Salarizare-Resurse Umane, Impozite şi Taxe  din cadrul Aparatului  de specialitate al
primarului comunei IVEŞTI, pentru a li se impune taxa specială de salubrizare, utilizatorii care
beneficiază  de  prestarea  serviciului  de  salubrizare  dar  care  nu  vor  să  încheie  contract  cu
operatorul serviciului.

Art.6.- La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător
taxele speciale pentru salubrizare aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al comunei IVEŞTI
nr.19/19.05.2020,  privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021 și  Hotărârea
Consiliului  Local  al  comunei  IVEŞTI  nr.28/19.04.2021,  privind  stabilirea  impozitelor  și  taxelor
locale pentru anul 2022, la nivelul U.A.T. comuna IVEŞTI, judeţul GALAŢI.

Art.7.- Orice  alte  prevederi  contrare  prevederilor  prezentei  hotărâri  îşi  încetează
aplicabilitatea.

Art.8.- Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei
IVEŞTI, judeţul GALAŢI.

Art.9.- Secretarul  general  al  comunei  va  aduce la  cunoştinţa  publică  şi  va transmite
instituţiilor interesate prevederile prezentei hotărâri. 

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL,

Pavel Gheorghe Toma Zanfirica 

Consilieri în funcţie: 17   ;    Consilieri prezenţi:  15
Număr voturi înregistrate: Pentru= 15;  Împotrivă = 0;  Abţineri = 0


