
ROMÂNIA 
JUDEȚUL GALAȚI 
COMUNA IVEȘTI 
PRIMAR, 
Nr. 3141/13.04.2022 
 
 

ANUNȚ 
 

 

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind 

transparența decizională în administrația publică, republicată, se aduce la 

cunoștința publică următorul proiect de act normativ: 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind: modificarea tarifelor și a taxelor 

speciale de salubrizare aprobate prin H.C.L. nr. 54/14.07.2021. 

Proiectul de  hotărâre urmează a fi supus  spre aprobare  Consiliului Local 

 al comunei Ivești, județul Galați. 

Proiectul de hotărâre cu documentaţia de bază (referatul de aprobare, 

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 13.04.2022. 

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 la data de 27.04.2022. 

 
 
 
 

P R I M A R , 
 

       Gheoca Maricel 

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


ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 
COMUNA IVEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 

H O T Ă R Â R E A  PROIECT 
Din 13.04.2022 

 

Privind: modificarea tarifelor și a taxelor speciale de salubrizare aprobate prin H.C.L. nr. 54/14.07.2021 

Iniţiator: Gheoca Maricel, Primarul comunei Iveşti, judetul Galaţi; 
Nr. de înregistrare şi data depunerii proiectului:3129/13.04.2022. 

 Consiliul local al comunei Iveşti, judeţul Galaţi, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.05.2022; 
Având în vedere, 
-referatul de aprobare al primarului comunei IVEŞTI, în calitatea sa iniţiator, înregistrat sub nr. 

3129/13.04.2022; 
-raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei IVEŞTI înregistrat sub nr. 3130/13.04.2022; 
- 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.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.(5) lit.a), lit.b), lit.i), lit.j) şi lit.k) din Ordonanța de Urgență nr. 92 din 2021 
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. 269, alin. (5), art. 310, alin. (1), alin. (6)  ale legii nr. 227 din 2015 privind Codul 
Fiscal cu modificările şi completările ulterioare. 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.1- Se aprobă modificarea tarifelor și a taxelor speciale privind gestionarea deșeurilor de hârtie, 
metal, plastic și sticlă, precum și a altor deșeuri  decât cele de hârtie, metal, plastic și sticlă atât pentru 
utilizatori persoane fizice, cât și pentru persoane juridice, în conformitate cu anexa nr. 1 la prezenta 
hotărâre, parte integrantă din aceasta. 

Art. 2- La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător tarifelor și 
taxele speciale pentru salubrizare aprobate prin Hotărârea Consiliul Local al comunei Ivești nr.54 
/14.07.2021 privind aprobarea tarifelor și taxelor speciale pentru unele activități ale serviciului public de 
salubrizare organizat la nivelul U.A.T. comuna IVEȘTI, județul GALAȚI. 

Art.3- Orice alte prevederi contrare prevederilor prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea. 
Art.4- Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul comunei IVEȘTI, 

județul GALAȚI. 
Inițiator,  

                                                      
P R I M A R, 

 
Gheoca Maricel 



                                                                                                  
       Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. .... 

 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Indicator Inițial Actualizare 

1. Tarif gestionare deșeuri altele 
decât hârtie, metal, plastic, sticlă- 
populație 

8 lei/persoana/lună 6,72 lei  lei/persoană/lună fără 
T.V.A. 
8 lei/persoană/lună, T.V.A. 
inclus 

2. Tarif gestionare deșeuri hârtie, 
metal, plastic, sticlă- populație 

2 lei/persoana/lună 1,68 lei  lei/persoană/lună fără 
T.V.A. 
2 lei/persoană/lună, T.V.A. 
inclus 

3. Taxă specială gestionare deșeuri 
hârtie, metal, plastic, sticlă și 
deșeuri altele decât hârtie, metal, 
plastic, sticlă- populație 

10 lei/persoana/lună 10 lei/persoană/lună 

4. Tarif predare deșeuri provenite 
din locuințe generate de activități 
de reamenajarea interioară și 
exterioară a acestora-populație 
și utilizatori non-casnici 

200 lei/tonă 168,06 lei/to fără T.V.A. 
200 lei/to, T.V.A. inclus 

5. Tarif colectare cadavre animalele 
de pe domeniul public și 
predarea acestora către unitățile 
de ecarisaj sau către instalațiile 
de neutralizare- populație și 
utilizatori non-casnici 

6 lei/kg + 3 lei/km 
până la locul 
neutralizării. 

5,04 lei/kg fără T.V.A. + 2,52 
lei/km fără T.V.A, până la locul 
neutralizării. 
6 lei/kg + 3 lei/km până la locul 
neutralizării, cu T.V.A. inclus. 

6. Tarif gestionare deșeuri altele 
decât hârtie, metal, plastic, sticlă-
utilizatori non-casnici 

1354 lei/to sau 474 
lei/mc. 

1137,82 lei/to fără T.V.A. sau  
398,21 lei/mc fără T.V.A. 
1354 lei/to sau 474 lei/mc, 
T.V.A. inclus. 

7. Tarif gestionare deșeuri hârtie, 
metal, plastic, sticlă-utilizatori 
non-casnici 

687 lei/to sau 241 
lei/mc 

577,31 lei/to sau 202,52 lei/mc 
fără T.V.A. 
687 lei/to sau 241 lei/mc T.V.A. 
inclus. 

8. Taxă specială gestionare deșeuri 
hârtie, metal, plastic, sticlă și 
deșeuri altele decât hârtie, metal, 
plastic, sticlă utilizatori non-
casnici 

2.041 lei/to sau 715 
lei/mc 

2.041 lei/to sau 715 lei/mc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMANIA 
JUDETUL GALATI 
COMUNA IVESTI 
PRIMAR 
Nr .  3129 din 13.04.2022 

REFERAT APROBARE 
 

La proiectul de hotărâre modificarea tarifelor și a taxelor speciale de salubrizare aprobate prin 
H.C.L. nr. 54/14.07.2021 

 

   
În funcție de natura activităților prestate, atât în cazul gestiunii directe, cât și în cazul gestiunii 

delegate, pentru asigurarea finanțării serviciului de salubrizare, utilizatorii achită contravaloarea serviciului 
de salubrizare prin: 

a)  tarife, în cazul prestațiilor de care beneficiază individual, pe bază de contract de prestare a 
serviciului de salubrizare ; 

b)   taxe speciale, în cazul prestațiilor efectuate în beneficiul întregii comunități locale; 
c)   taxe speciale, în cazul prestațiilor de care beneficiază individual fără contract. 
Art 26, alin. (5) din legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată cu 

modificările şi completările ulterioare prevede: ,,Cuantumul și regimul taxelor speciale aprobate se stabilesc, 
se ajusteaă sau se modifică de către autoritățile publice locale..” la solicitarea operatorilor cu respectarea 
normelor metodologice alaborate de c[tre A.N.R.S.C., structura și nivelul tarifelor și taxelor speciale vor fi 
stabilite astfel încât: 

a) Să acopere costul efectiv al prestării serviciului de salubrizare 
b) Să acopere cel pușin sumele investite și cheltuielile curente de întreținere și exploatare a 

serviciului de salubrizare 
c) Să încurajeze investițiile de capital 
d) Să respecte și să asigure autonomia financiară a operatorului. 
Având în vedere atingerea plafonului veniturilor din prestări servicii de către serviciul public de 

salubrizare Consiliul Local Ivești-Serviciul de Salubrizare care determinarea înregistrarea operatorului ca 
plătitor de taxă pe valoare adăugată, de la momentul obținerii codului de înregistrare fiscală în scopuri de 
T.V.A. se impune ajustarea tarifelor/taxelor speciale de salubrizare după cum urmează: 

 

Nr. 
crt. 

Indicator Inițial Actualizare 

1. Tarif gestionare deșeuri altele 
decât hârtie, metal, plastic, sticlă- 
populație 

8 lei/persoana/lună 6,72 lei  lei/persoană/lună fără 
T.V.A. 
8 lei/persoană/lună, T.V.A. 
inclus 

2. Tarif gestionare deșeuri hârtie, 
metal, plastic, sticlă- populație 

2 lei/persoana/lună 1,68 lei  lei/persoană/lună fără 
T.V.A. 
2 lei/persoană/lună, T.V.A. 
inclus 

3. Taxă specială gestionare deșeuri 
hârtie, metal, plastic, sticlă și 
deșeuri altele decât hârtie, metal, 
plastic, sticlă- populație 

10 lei/persoana/lună 10 lei/persoană/lună 

4. Tarif predare deșeuri provenite 
din locuințe generate de activități 
de reamenajarea interioară și 
exterioară a acestora-populație 
și utilizatori non-casnici 

200 lei/tonă 168,06 lei/to fără T.V.A. 
200 lei/to, T.V.A. inclus 

5. Tarif colectare cadavre animalele 
de pe domeniul public și 
predarea acestora către unitățile 
de ecarisaj sau către instalațiile 
de neutralizare- populație și 
utilizatori non-casnici 

6 lei/kg + 3 lei/km 
până la locul 
neutralizării. 

5,04 lei/kg fără T.V.A. + 2,52 
lei/km fără T.V.A, până la locul 
neutralizării. 
6 lei/kg + 3 lei/km până la locul 
neutralizării, cu T.V.A. inclus. 

6. Tarif gestionare deșeuri altele 
decât hârtie, metal, plastic, sticlă-

1354 lei/to sau 474 
lei/mc. 

1137,82 lei/to fără T.V.A. sau  
398,21 lei/mc fără T.V.A. 



utilizatori non-casnici 1354 lei/to sau 474 lei/mc, 
T.V.A. inclus. 

7. Tarif gestionare deșeuri hârtie, 
metal, plastic, sticlă-utilizatori 
non-casnici 

687 lei/to sau 241 
lei/mc 

577,31 lei/to sau 202,52 lei/mc 
fără T.V.A. 
687 lei/to sau 241 lei/mc T.V.A. 
inclus. 

8. Taxă specială gestionare deșeuri 
hârtie, metal, plastic, sticlă și 
deșeuri altele decât hârtie, metal, 
plastic, sticlă utilizatori non-
casnici 

2.041 lei/to sau 715 
lei/mc 

2.041 lei/to sau 715 lei/mc 

 
                                                                                                                                                                         

Față de cele prezentate mai sus, se propune spre aprobare actualizarea tarifelor și a taxelor 
speciale de salubrizare. Este de competența Consiliului local  de a analiza și a dispune proiectul de 
hotărâre propus. 

 
Primar, 

Gheoca Maricel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ROMÂNIA  
JUDEŢUL GALAŢI 
COMUNA IVEŞTI 
P R I M A R , 
Serviciul Financiar contabil, Salarizare, Resurse umane, Impozite si taxe 
Nr. 3130 din 13.04.2022 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

La proiectul de hotărâre privind modificarea tarifelor și a taxelor speciale de salubrizare aprobate prin H.C.L. 
nr. 54/14.07.2021 

 
 Consiliul Local Ivești-Serviciul de Salubrizare este un serviciu de utilități publice coordonat, 
reglementat, condus și monitorizat, în conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006-legea serviciilor 
comunitare de utilități publice, legea nr. 101 din 2006 privind serviciile de salubritate a localităților cu 
modificările și completările ulterioare, de Autoritatea Administrației Publice Locale. 
 Operatorul de Salubrizare desfășoară activitate economică, care este definită conform art. 453 lit a) 
din Codul Fiscal drept orice activitate care constă în furnizarea de bunuri, servicii și lucrări pe o piață și 
cuprinde activitățile de producție, comerț sau prestări de servicii, inclusiv activitățile extractive, agricole și 
activitățile profesiilor liberale sau asimilate acestora. Nu sunt considerate activități economice acele 
activități care asigură îndepliniea scopului pentru care au fost create acele instituții. 

Instituțiile publice și organismele internaționale de drept public nu sunt persoane impozabile pentru 
activitățile care sunt desfășurate în calitate de autorități publice, chiar dacă pentru desfășurarea acestor 
activități se percep cotizații, onorarii, redevențe, taxe sau alte plăți, cu excepția acelor activități care ar 
produce distorsiuni concurențiale dacă instituțiile publice și organismele internaționale de drept public ar fi 
tratate ca persoane neimpozabile, conform art. 269, alin(5) din Legea nr. 227 din 2015 privind Codul Fiscal 
cu modificările şi completările ulterioare. Distorsiuni concurențiale rezultă atunci când aceeași activitate 
este desfășurată de mai multe persoane, dintre care unele beneficiază de un tratament fiscal preferențial, 
astfel încât contravaloarea bunurilor livrate și/sau a serviciilor prestate de acestea nu este grevată de taxă, 
față de alte persoane care sunt obligate să greveze cu taxă contravaloarea livrărilor de bunuri și/sau a 
prestărilor de servicii efectuate. 

Instituțiile publice și organismele internaționale de drept public prevăzute la alin. (5) sunt, de 
asemenea, persoane impozabile pentru următoarele activități: 

a) telecomunicații; 
b) furnizarea de apă, gaze, energie electrică, energie termică, agent frigorific și altele de aceeași 

natură; 
c) transport de bunuri și de persoane; 
d) servicii prestate în porturi și aeroporturi; 
e) livrarea de bunuri noi, produse pentru vânzare; 
f) activitatea târgurilor și expozițiilor comerciale; 
g) depozitarea; 
h) activitățile organismelor de publicitate comercială; 
i) activitățile agențiilor de călătorie; 
j) activitățile magazinelor pentru personal, cantine, restaurante și alte localuri asemănătoare; 
k) operațiunile posturilor publice de radio și televiziune; 
l) operațiunile agențiilor agricole de intervenție efectuate asupra produselor agricole și în temeiul 

regulamentelor privind organizarea comună a pieței respectivelor produse. 
În cursul trimestrului II al anului 2022 Serviciul Public de Salubrizare Consiliul Local Ivești-

Serviciul de Salubrizare a obținut  venituri din prestări servicii superioare plafonului de 88.500 euro al 
cărui echivalent în lei se stabilește la cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României la data 
aderării și se rotunjește la următoarea mie, respectiv 300.000 lei.  

În consecință, este obligat să solicite înregistrarea în scopuri de T.V.A., urmând să colecteze taxa 
pe valoare adăugată la emiterea facturilor privind serviciile prestate, respectiv să deducă taxa pe valoare 
adăugată aferentă achizițiilor realizate. Tarifele și taxele speciale de salubrizare se ajustează de la data 
înregistrării în scopuri de T.V.A., ținând cont de cota de T.V.A. aplicabilă prestărilor de servicii de 
salubrizare. 
 
          ŞEF SERVICIU, 
      Barbu Corina-Ionela 


