
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 
COMUNA IVEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 
 
 

H O T Ă R Â R E A  Nr. PROIECT 
Din 31.01.2022 

Privind: instituirea taxei speciale pentru prestarea serviciului de iluminat public pentru anul 2022 în 
comuna Ivești, județul Galați 

Iniţiator: Gheoca Maricel, Primarul comunei Iveşti, judetul Galaţi; 
Nr. de înregistrare şi data depunerii proiectului: 7859 din 08.11.2021 

 Consiliul local al comunei Iveşti, judeţul Galaţi, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
31.01.2022; 
 Având în vedere referatul de aprobare al d-lui Gheoca Maricel, Primarul comunei Iveşti, judeţul 
Galaţi, iniţiatorul prezentei hotărâri, înregistrat sub nr. 7859 din 08.11.2021. 
 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. 7860 din 
08.11.2021. 

Având în vedere Raportul de avizare al Comisiei nr.1, pentru agricultură, 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, tineret și sport ; 

Având în vedere Raportul de avizare al Comisiei nr.4, pentru muncă şi protecţie socială, 
protecţie copii, sănătate și familie ; 

Având în vedere Raportul de avizare al Comisiei nr.5, pentru minorități, validare, juridică şi de 
disciplină; 

Având în vedere H.C.L. nr.  61 din 02.08.2021, privind aprobarea înființării și organizării 
serviciului de iluminat public în  comuna Ivești, județul Galați; 

Având în vedere prevederile art. 484, alin. (1) și (3) din Legea nr. 227/2015, privind Codul fiscal, 
cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 5, alin. (1), lit. a) și alin. (2), art. 16, alin. (2, art. 20, alin. (1), 
lit. b), art. 27, art. 30 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare; 

Având în vedere art. 10, lit. g) și art. 34, alin. (2) și (3) din Legea nr. 230/2006, a serviciului de 
iluminat public, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile  art. 44 din Legea nr. 51/2006, privind serviciile comunitare de 
utilități publice, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 129, alin. (2), lit. d) și alin. (4), lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

În baza art. 139, alin. (3), lit. c) și art. 196, alin.(1), lit. a) 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- Incepând cu data prezentei se aprobă taxa specială pentru prestarea serviciului de 
iluminat public în comuna Ivești, județul Galați, după cum urmează:  
 

SPECIFICARE TAXA SPECIALĂ Lei/lună 

a) Gospodărie 3,00 

b) Case sau apartamente nelocuite 3,00 

c) Persoane juridice (sediu sau punct de lucru) 3,00 

 



Art.2.- Se aprobă regulamentul taxelor speciale instituite pentru funcționarea Serviciului de 
iluminat public in comuna Ivești, județul Galați, în conformitate cu anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

 
Art.3.- Primarul comunei Iveşti, judeţul Galaţi va lua măsuri de aducere la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri.    
 

 Art.4.- Secretarul general al comunei Iveşti, judeţul Galaţi, va comunica prezenta hotărâre celor 
interesaţi. 
 
                                  INITIATOR,                                                Contrasemneaza pentru legalitate, 
                                P R I M A R,                                                        SECRETAR GENERAL, 
                             Gheoca Maricel                                                                Toma Zanfirica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMANIA 
JUDETUL GALATI 
COMUNA IVESTI 
P R I M A R , 
Nr .  7859 din 08.11.2021 
 

REFERAT DE APROBARE 
La proiectul de hotărâre privind instituirea taxei speciale pentru prestarea serviciului de 
iluminat public pentru anul 2022 în comuna Ivești, județul Galați 

  Având în vedere înființarea și organizarea serviciului de iluminat public aprobate prin 
H.C.L. nr.  61 din 02.08.2021, este necesară instituirea taxei speciale de iluminat care să 
asigure finanțarea cheltuielilor efectuate  cu serviciul de iluminat public stradal și  dezvoltării 
acestuia. 

În conformitate cu art. 10 din Legea nr. 230/2006, în exercitarea atribuţiilor şi 
responsabilităților ce le revin în domeniul administrării şi gestionarii serviciului de iluminat 
public, autorităţile administraţiei publice locale adoptă hotărâri sau emit dispoziții, după caz, 
privitoare la aprobarea taxelor speciale pentru prestarea serviciului de iluminat public, cu 
respectarea reglementarilor în vigoare. Dreptul de acces la serviciul de iluminat public şi de a 
beneficia de acesta este garantat tuturor membrilor comunităţii locale, persoane fizice şi 
persoane juridice, în mod nediscriminatoriu. 

Conform art. 33 din Legea nr. 230/2006, beneficiarii persoane fizice şi/sau persoane 
juridice ai serviciului de iluminat public au obligaţia de a respecta prevederile regulamentului 
serviciului de iluminat public şi de a-şi achita obligaţiile de plată stabilite sub formă de taxe 
locale.  

Structura şi nivelul taxelor speciale sunt stabilite astfel încât: 
 a)să acopere costul efectiv al prestării serviciului; 
 b)să asigure prestarea serviciului de iluminat public la nivelurile de calitate şi 

indicatorii de performanţă stabiliți de consiliile locale prin caietul de sarcini, regulamentul 
serviciului de iluminat public şi prin contractele de delegare a gestiunii, după caz;  

c)să asigure realizarea unui raport calitate-cost cat mai bun pentru serviciul de iluminat 
public prestat pe perioada angajata şi asigurarea unui echilibru între riscurile şi beneficiile 
asumate de părţile contractante;  

d)să asigure întreţinerea şi exploatarea eficientă a bunurilor aparţinând domeniului 
public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale, afectate serviciului de iluminat public;  

e)să încurajeze investiţiile de capital;  
f)să respecte şi să asigure autonomia financiară a operatorului. 
Taxa specială de iluminat public stradal se plătește de către beneficiarii serviciului 

public lunar, astfel: 
 

SPECIFICARE TAXA SPECIALĂ Lei/lună 

a) Gospodărie 3,00 

b) Case sau apartamente nelocuite 3,00 

c) Persoane juridice (sediu sau punct de lucru) 3,00 

 
Față de cele prezentate mai sus, se propune spre aprobare instituirea taxei speciale 

de iluminat public.  
Este de competența Consiliului local  de a analiza și a dispune instituirea taxei speciale 

propuse. 
 
 

         P R I M A R , 
 

Gheoca Maricel 



ROMÂNIA  
JUDEŢUL GALAŢI 
COMUNA IVEŞTI 
P R I M A R , 
Serviciul Financiar contabil, Salarizare, Resurse umane, Impozite si taxe 
Nr. 7860 din 08.11.2021 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 
La proiectul de hotărâre privind instituirea taxei speciale pentru prestarea serviciului de iluminat 
public pentru anul 2022 în comuna Ivești, județul Galați 

 
 Prezentul raport de specialitate este întocmit în conformitate cu dispoziţiile art.  136 alin.(1)  
din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 
 Prin proiectul de hotărâre prezentat, inițiatorul propune instituirea taxei speciale de 
iluminat public pentru  anul 2022 în comuna Ivești, județul Galați. 
 În conformitate cu legea serviciilor comunitare de utilitati publice, 51/2006 republicată cu 
modificarile şi completările ulterioare şi cu Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a 
localităţilor constatăm că:  

În exercitarea competenţelor şi atribuţiilor ce le revin în sfera serviciilor de utilităţi publice, 
autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale asigură cadrul necesar pentru furnizarea 
serviciilor de utilităţi publice şi adoptă hotărâri în legătură cu: 

- stabilirea şi aprobarea anuală a taxelor pentru finanţarea serviciilor comunitare de utilităţi 
publice, în situaţiile prevăzute de legile speciale; 

- aprobarea stabilirii, ajustării sau modificării preţurilor şi tarifelor, după caz, în condiţiile 
legii speciale, cu respectarea normelor metodologice/procedurilor elaborate şi aprobate de 
autorităţile de reglementare competente; 

Serviciul de iluminat public face parte din sfera serviciilor comunitare de utilitati publice şi 
cuprinde totalitatea acţiunilor şi activităţilor de utilitate publică şi de interes economic şi social 
general desfăşurate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale sub conducerea, coordonarea şi 
responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale, în scopul asigurarii iluminatului public. 
    Serviciul de iluminat public cuprinde iluminatul stradal-rutier, iluminatul stradal-pietonal, 
iluminatul arhitectural, iluminatul ornamental şi iluminatul ornamental-festiv al comunelor, oraşelor 
şi municipiilor. 

Autorităţile administraţiei publice locale au competenţă exclusivă, în condiţiile legii, în tot 
ceea ce priveşte înfiinţarea, organizarea, gestionarea şi funcţionarea serviciilor de utilităţi publice, 
precum şi în ceea ce priveşte crearea, dezvoltarea, modernizarea, reabilitarea şi exploatarea 
bunurilor proprietate publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale care compun 
sistemele de utilităţi publice  

Beneficiarii persoane fizice şi/sau persoane juridice ai serviciului de iluminat public au 
obligaţia de a respecta prevederile regulamentului serviciului de iluminat public şi de a-şi achita 
oblibaţiile de plată stabilite sub forma de taxe locale. 
     Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să aprobE taxelE speciale pentru 
prestarea serviciului de iluminat public, cu respectarea reglementarilor în vigoare. 

In conformitate cu Legea 227/2015 Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare: 
- Pentru funcţionarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor fizice şi 

juridice, precum  
şi pentru promovarea turistică a localităţii, consiliile locale, judeţene şi Consiliul General al 
Municipiului Bucureşti, după caz, pot adopta taxe speciale. 
  -    Domeniile în care consiliile locale, judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, 
după caz, pot adopta taxe speciale pentru serviciile publice locale, precum şi cuantumul acestora 
se stabilesc în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
  - Taxele speciale se încasează numai de la persoanele fizice şi juridice care beneficiază de 
serviciile oferite de instituţia sau serviciul public de interes local, potrivit regulamentului de 



organizare şi funcţionare al acestora, sau de la cele care sunt obligate, potrivit legii, să efectueze 
prestaţii ce intră în sfera de activitate a acestui tip de serviciu. 

In conformitate cu Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare: 

- Pentru funcţionarea unor servicii publice locale, create în interesul persoanelor fizice şi  
juridice, consiliile locale, judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, aprobă 
taxe speciale. 
  - Cuantumul taxelor speciale se stabileşte anual, iar veniturile obţinute din acestea se 
utilizează integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru înfiinţarea serviciilor publice de 
interes local, precum şi pentru finanţarea cheltuielilor curente de întreţinere şi funcţionare a 
acestor servicii. 

Prin regulamentul aprobat de autorităţile deliberative se vor stabili domeniile de activitate 
şi condiţiile în care se pot institui taxele speciale, modul de organizare şi funcţionare a serviciilor 
publice de interes local, pentru care se propun taxele respective. 

Hotărârile luate de autorităţile deliberative, în legătură cu perceperea taxelor speciale de 
la persoanele fizice şi juridice plătitoare, vor fi afişate la sediul acestora şi publicate pe pagina de 
internet sau în presa. 
Împotriva acestor hotărâri persoanele interesate pot face contestaţie în termen de 15 zile de la 
afişarea sau publicarea acestora. După expirarea acestui termen, autoritatea deliberativă care a 
adoptat hotărârea se întruneşte şi deliberează asupra contestaţiilor primite.  

Taxele speciale se fac venit la bugetul local şi se încasează numai de la persoanele fizice 
şi juridice care beneficiază de serviciile publice locale pentru care s-au instituit taxele respective. 

În baza celor prezentate mai sus considerăm că este necesară adoptarea hotărârea 
privind aprobarea tarifelor şi taxelor speciale pentru unele activităţi ale serviciului public de 
salubrizare organizat la nivelul U.A.T. comuna IVEŞTI, judeţul GALAŢI 
 

ȘEF SERVICIU,     ADMINISTRATOR PUBLIC,  
 

Barbu Corina Ionela     Bararu Oana Giorgiana 
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 1. DISPOZIȚII GENERALE:  
Conform prevederilor:  
- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;  
- Legii nr, 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, art. 484 „(1) 
Pentru funcţionarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor fizice şi juridice (…) 
consiliile locale, (…), pot adopta taxe speciale” și „(3) Taxele speciale se încasează numai de la 
persoanele fizice şi juridice care beneficiază de serviciile oferite de instituţia sau serviciul public de 
interes local (…)”;  
- Legea nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu art. 10 din Legea nr. 230/2006, cu modificările şi completările ulterioare, 
în exercitarea atribuţiilor şi responsabilităților ce le revin în domeniul administrării şi gestionarii 
serviciului de iluminat public, autorităţile administraţiei publice locale adoptă hotărâri sau emit 
dispoziții, după caz, privitoare la aprobarea taxelor speciale pentru prestarea serviciului de iluminat 
public, cu respectarea reglementarilor în vigoare. 

 Dreptul de acces la serviciul de iluminat public şi de a beneficia de acesta este garantat 
tuturor membrilor comunităţii locale, persoane fizice şi persoane juridice, în mod nediscriminatoriu.  

Drepturile beneficiarilor serviciului sunt: 
 a) accesul la informaţiile de interes public privind serviciul de iluminat public;  
b) dreptul oricărui locuitor şi al oricărei persoane juridice din aria de prestare a serviciului de 

a avea acces la serviciul de iluminat public;  
c) dreptul de a fi informați de către UAT Ivești cu privire la deciziile referitoare la serviciul de 

iluminat public. 
 Conform art. 33 din Legea nr. 230/2006, cu modificările şi completările ulterioare beneficiarii 

persoane fizice şi/sau persoane juridice ai serviciului de iluminat public au obligaţia de a respecta 
prevederile regulamentului serviciului de iluminat public şi de a-şi achita obligaţiile de plată stabilite 
sub formă de taxe locale.  

Structura şi nivelul taxelor speciale vor fi stabilite astfel încât:  
a) să acopere costul efectiv al prestării serviciului;  
b) să asigure prestarea serviciului de iluminat public la nivelurile de calitate şi indicatorii de 

performanţă stabiliți de consiliile locale prin caietul de sarcini, regulamentul serviciului de iluminat 
public şi prin contractele de delegare a gestiunii, după caz;  

c) să asigure realizarea unui raport calitate-cost cat mai bun pentru serviciul de iluminat 
public prestat pe perioada angajata şi asigurarea unui echilibru între riscurile şi beneficiile asumate 
de părţile contractante; 

 d) să asigure întreţinerea şi exploatarea eficientă a bunurilor aparţinând domeniului public 
şi privat al unităţii administrativ-teritoriale, afectate serviciului de iluminat public;  

 e) să încurajeze investiţiile de capital; 
 f) să respecte şi să asigure autonomia financiară a operatorului.  
 

2. MODALITĂȚI DE STABILIRE A TAXEI SPECIALE DE ILUMINAT PUBLIC STRADAL  
2.1. Condiții generale 
 2.1.1. Pe teritoriul administrativ al Comunei Ivești, judetul Galați, se instituie taxa specială 

de iluminat public stradal, în scopul asigurării serviciilor de iluminat public stradal și al dezvoltării 
acestuia.  

2.1.2. Taxa specială de iluminat public stradal se plătește de către beneficiarii serviciului 
public:  

- persoane fizice, titulari ai gospodăriilor care dețin în proprietate, case de 
locuit/apartamente pe teritoriul unității administrativ teritoriale Ivești, indiferent dacă au sau nu 
domiciliul sau reședința pe raza Comunei Ivesti. Taxa va fi achitată lunar/ gospodărie.  

- persoane fizice, titulari ai gospodăriilor care nu dețin în proprietate case de 
locuit/apartamente pe teritoriul unității administrativ teritoriale Ivești, și au domiciliul sau reședința 
pe raza Comunei Ivesti. Taxa va fi achitată lunar/ gospodărie.  

- persoane juridice care au sediul sau punctul de lucru sau care desfășoară activități pe raza 
Comunei Ivești. Taxa va fi achitată lunar/ sediu sau punct de lucru.  

2.2. Modalități de percepere a taxei speciale. 



2.2.1. Taxa specială de iluminat public stradal va fi percepută lunar/ persoană/sediu sau 
punct de lucru, în funcție de datele înregistrate în registrele agricole și evidențele fiscale ale 
Comunei Ivești, județul  Galați. 

 2.2.2. Taxa specială va fi datorată pe perioada cât gospodăriile sunt înregistrate în registrul 
agricol și în evidențele fiscale și a menținerii sediului/punctului de lucru al firmei pe raza Comunei 
Ivești, județul Galați.  

2.2.3. Gospodăriile aflate pe raza Comunei Ivești, județul Galați, reprezintă totalitatea 
membrilor de familie, a rudelor sau a altor persoane care locuiesc și gospodăresc împreună, având 
buget comun, și care, după caz, lucrează împreună terenul sau întrețin animalele, consumă, și 
valorifică în comun produsele agricole obținute. Gospodăria poate fi formată și dintr-un grup de 
două sau mai multe persoane, între care nu există legături de rudenie, dar care declară că, prin 
înțelegere, locuiesc și gospodăresc împreună.  

2.2.4. Persoanele juridice sunt acei operatorii economici și asociațiile non-profit altele decât 
asociațiile de proprietar/locatari, care au sediul, punctul de lucru sau care desfășoară activități 
(economice sau de altă natură) pe teritoriul administrativ al comunei Ivești, judetul Galați. 

 2.2.5. Taxa specială nu va mai fi datorată de către gospodăriile care și-au schimbat 
domiciliul în altă localitate sau în cazul radierii/dizolvării firmei, ori a schimbării sediului sau a 
punctului de lucru de pe raza Comunei Ivești, judetul Galați. 

 2.3. Cuantumul taxei speciale de iluminat public stradal, modalități de plată și 
termene  

2.3.1. Taxa specială pentru funcționarea serviciului de iluminat public va fi de: 
 

SPECIFICARE TAXA SPECIALĂ Lei/lună 

a) Gospodărie 3,00 

b) Case sau apartamente nelocuite 3,00 

c) Persoane juridice (sediu sau punct de lucru) 3,00 

 
și se va achita până la data de 15 a fiecărei luni.  
2.3.3. Taxa specială pentru funcționarea serviciului de iluminat public se încasează prin 

casieria biroului impozite și taxe din cadrul UAT Ivești  sau direct în contul __________________ 
deschis la Trezoreria Mun. Galati.  

3. GESTIONAREA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR AFERENTE SERVICIULUI DE 
ILUMINAT PUBLIC STRADAL  

3.1. Sumele obținute din taxa specială vor fi utilizate exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor 
de întreținere și funcționare a serviciului de iluminat public.  

3.2. Soldul la sfârșitul anului bugetar rămas neutilizat urmează a fi folosit în anul următor, 
cu aceeași destinație. 

 4. SANCȚIUNI  
4.1. Neplata taxei la termenele stabilite atrage calculul şi plata majorărilor de întârziere de 

0,1/ zi de întârziere, precum şi aplicarea măsurilor de executare silită prevăzute de legislația 
specială în vigoare.  

5. DISPOZIȚII FINALE  
5.1. Taxa specială de iluminat public stradal va fi actualizată anual prin Hotărâre a Consiliului 

Local, conform prevederilor legale.  
5.2. Acordul beneficiarilor pentru plata taxei speciale se consideră dat ca urmare a 

necontestării hotărârii Consiliului Local privind instituirea și administrarea taxei speciale de iluminat 
public stradal în termen de 30 de zile de la data publicității actului administrativ.  

Adoptată azi, …………………………. 
 Inițiator proiect de hotărâre                 Vizat de legalitate,  

P R I M A R ,           Secretar General,  
                     Gheoca Maricel                       Toma Zanfirica 

         
 

 


