
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL GALAŢI 
COMUNA IVEȘTI 

CONSILIUL LOCAL  
 

 
H O T Ă R Â R E A  Nr. 9 

Din 11.02.2022 
 
 

privind modificarea H.C.L.nr. 51/14.07.2021 privind înfiinţarea şi organizarea serviciului 
public de salubrizare, la nivelul U.A.T. comuna IVEŞTI, judeţul Galaţi 

 
 
 Consiliul Local al comunei IVEŞTI 
 

Având in vedere,  
 
- referatul de aprobare al primarului comunei IVEŞTI, în calitatea sa iniţiator, înregistrat sub nr. 
1214/10.02.2022; 
- raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei IVEŞTI înregistrat sub nr. 1216/10.02.2022; 
- avizul comisiilor de specialitate nr.1 – 5, ale Consiliului local IVEŞTI; 
- prevederile din H.C.L.nr. 51/14.07.2021 privind înfiinţarea şi organizarea serviciului public de 
salubrizare, la nivelul U.A.T.comuna IVEŞTI, judeţul Galaţi, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
- prevederile Legii privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative nr. 
24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile art. 24 alin.(1) lit.„b”, art.26 alin.(1) lit.„c” şi art.30 alin.(3) şi alin.(5) din Legea 
101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
- prevederile art.17 alin.(3) și alin.(5), lit.„i” O.U.G. 92/2021 privind regimul deşeurilor; 
- prevederile art.5 lit.cc) şi lit.kk), art.129 alin.(1), alin.(2) lit.d), alin.(7) lit.n), , art.155 alin.(1) lit.d), 
alin.(5) lit.a), art.580 alin.(4) şi  alin.(7), art.581 alin.(3) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În baza art.139, alin.(3) lit.„h” și art.196, alin.(1) lit.„b” din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
H O T Ă R Ă Ș T E : 

 
Art.I.- Alineatul (4) al Articolului 12 din Anexa nr.8a la Hotărârea Consiliului Local al 

comunei IVEŞTI nr. 51/14.07.2021, privind înfiinţarea şi organizarea serviciului public de 
salubrizare, la nivelul U.A.T. comuna IVEŞTI, judeţul Galaţi, se modifică și va avea următorul 
cuprins:  

 
„(4) Tarifele practicate, valabile la încheierea prezentului contract pentru colectarea 

deşeurilor municipale sunt: 
a) Tarife ( pentru volumul lunar de 0,00831 mc/pers sau 2,9109 kg/pers), pentru gestionarea 

deşeurilor de hârtie, metal, plastic, și sticlă, în cazul prestaţiilor de care beneficiază individual, pe 
bază de contract de prestare a serviciului de salubrizare  - 2 lei/persoană/lună  

b) Tarife (pentru volumul lunar de 0,01689 mc/pers. sau cantitatea lunară de 5,9099 
kg/pers), pentru gestionarea deşeurilor altele decât cele de hârtie, metal, plastic, și sticlă, în cazul 
prestaţiilor de care beneficiază individual, pe bază de contract de prestare a serviciului de 
salubrizare – 8  lei/persoană/lună.” 



 
Art.II.- Primarul comunei Ivești, județul Galați și conducătorul Serviciului „Consiliul local 

Ivești-Serviciul salubrizare” vor lua măsuri pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 
hotărâri. 

 
Art.III.- Prezenta hotărâre se va comunica prin grija secretarului general al UAT: Instituţiei 

Prefectului – Judeţul Galaţi pentru verificarea legalităţii, Primarului comunei IVEŞTI, 
Compartimentelor interesate şi se va aduce la cunoştinţa publică. 
 
 

  
 
 PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ,   Contrasemnează 
                  SECRETAR GENERAL, 

  Gotu Gică     Toma Zanfirica  

 
 
 
 
 
 
 
 

Consilieri în funcţie: 17           Consilieri prezenţi:  16 
Numar voturi inregistrate: Pentru= 10 ;  Împotrivă = 0;  Abţineri = 6 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


