
 

 

HOTĂRÂREA NR. ____ 

din ____________________ 2020 
 

privind: aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor și taxei speciale a serviciului de 
salubrizare aferent proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul 
Galați”  

Iniţiator: Costel Fotea - Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 2137/13.02.2020 

 Consiliul Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere referatul de aprobare al iniţiatorului; 
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate 

al Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 1 buget - finanţe, 

strategii, studii şi prognoză economico-socială, al Comisiei de specialitate nr. 2 pentru 
promovarea programelor integrate de dezvoltare partenerială locală, judeţeană, regională şi 
europeană, al Comisiei de specialitate nr. 3 pentru dezvoltare urbană şi rurală, agricultură, 
conservarea şi protecţia mediului şi de servicii publice și al Comisiei de specialitate nr. 6 de 
analiză privind administrarea şi gestionarea patrimoniului, investiţii, lucrări publice şi de 
refacere a monumentelor istorice şi de arhitectură din cadrul Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere Ghidul Solicitantului pentru Codul apel POIM/6/3/1/Reducerea 
numărului de depozite neconforme și creșterea gradului de pregătire pentru reciclare a 
deșeurilor în România din cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014 – 
2020, Axa prioritară 3 – Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management 
eficient al resurselor, Obiectivul Specific 3.1 – Reducerea numărului depozitelor neconforme și 
creșterea gradului de pregătire pentru reciclare a deșeurilor în România;  

Având în vedere art. 5 alin. (3) din Legea 273/2006 cu privire la finanţele publice locale, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 173, alin. (1), lit. b), d) și e), alin. (3) lit. a) și f), alin. (5) 
lit. m) din Ordonanța de Urgență nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ; 

În temeiul art. 182 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ; 

         

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
Art. 1. Se aprobă Planul anual de evoluție a tarifelor și taxei speciale a serviciului de 

salubrizare aferent proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Galați”, 
conform Anexei 1, parte integrantă la hotărâre.   

Art. 2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează aplicarea anexelor: 
Anexa 2 - Planul anual de evoluţie a tarifelor si taxei speciale  a  serviciului  de  salubrizare, 
din Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 231/22 octombrie  2019 şi Anexa III - Planul 
anual de evoluţie a tarifelor si taxelor, aferentă Anexei 3 din Hotărârea Consiliului Judeţean 
Galaţinr. 231/22 octombrie 2019 precum şi ANEXA 2- Planul anual de evoluție a tarifelor și 
taxei speciale a serviciului de salubrizare din Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 29/30 
ianuarie 2020 şi ANEXA NR. 3 - Anexa III la Documentul de poziție – Planul anual de evoluție 
a tarifelor și taxei speciale a serviciului de salubrizare din  Hotărârea Consiliului Judeţean 
Galaţi nr. 29/30 ianuarie 2020. 

Art. 3 Prezenta hotărâre se va comunica Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
ECOSERV Galați. 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
Contrasemnează pentru legalitate                                                                                               

        Secretarul General al Judeţului                                                            
                        Ionel Coca 
 

Întocmit, 
Epure Cemelia                                                                                                                                         Director Executiv,  
1 ex./11.02.2020                       Epure Camelia



 

ANEXA 1 
Planul anual de evoluție a tarifelor și taxei speciale a serviciului de salubrizare 

 

 

Planul anual de evoluție a tarifului unic pe tonă 

 

Tarif  în lei pe tonă, fără TVA,  

prețuri constante  
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Tarif pentru populație 265,60 275,90 286,20 296,50 306,81 317,11 327,41 337,71 

Tarif pentru utilizatori non-casnici 420,00 480,00 561,25 561,25 561,25 561,25 561,25 561,25 

 

continuare 

Tarif  în lei pe tonă, fără TVA,  

prețuri constante 
2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 

Tarif pentru populație 348,01 358,31 368,61 378,91 389,21 399,51 409,82 420,12 430,42 440,72 

Tarif pentru utilizatori non-casnici 561,25 561,25 561,25 561,25 561,25 561,25 561,25 561,25 561,25 561,25 

 

cotinuare 

Tarif  în lei pe tonă, fără TVA,  

prețuri constante 
2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 

Tarif pentru populație 451,02 461,32 471,62 481,92 492,22 502,52 561,25 561,25 561,25 

Tarif pentru utilizatori non-casnici 561,25 561,25 561,25 561,25 561,25 561,25 561,25 561,25 561,25 
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Planul de evoluție a taxei speciale de salubrizare pentru populație 

 

Nivelul propus al taxei (în termeni reali),  

în lei/pers/lună 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Taxa lunară municipiul Galați 7,99  8,30  8,60  8,91  9,33  9,64  9,95  10,27  

Taxa lunară urban, fără municipiul Galați 6,86  7,12  7,39  7,66  7,92  8,19  8,45  8,72  

Taxa lunară rural 4,90  5,09  5,28  5,47  5,66  5,85  6,04  6,23  

 

continuare 

Nivelul propus al taxei (în termeni reali),  

în lei/pers/lună 
2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 

Taxa lunară municipiul Galați 10,58  10,89  11,20  11,52  11,83  12,14  12,46  12,77  13,08  13,40  

Taxa lunară urban, fără municipiul Galați 8,99  9,25  9,52  9,78  10,05  10,32  10,58  10,85  11,11  11,38  

Taxa lunară rural 6,42  6,61  6,80  6,99  7,18  7,37  7,56  7,75  7,94  8,13  

 

continuare 

Nivelul propus al taxei (în termeni reali),  

în lei/pers/lună 
2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 

Taxa lunară municipiul Galați 13,71  14,02  14,34  14,65  14,96  15,28  17,06  17,06  17,06  

Taxa lunară urban, fără municipiul Galați 11,65  11,91  12,18  12,44  12,71  12,98  14,49  14,49  14,49  

Taxa lunară rural 8,32  8,51  8,70  8,89  9,08  9,27  10,35  10,35  10,35  

 

 



ROMÂNIA 
CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr. 2137/13.02.2020  
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea Planului anual 
de evoluție a tarifelor și taxei speciale a serviciului de salubrizare aferent proiectului 

„Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Galați”   
 
 
 
Consiliul Județean Galați are în etapa de verificare finală proiectul „Sistem de 

management integrat al deșeurilor în județul Galați” propus pentru finanțare prin Programul 
Operațional Infrastructura Mare (POIM). 

Ultima solicitare de clarificări transmisă în data de 29 ianuarie 2020, de reprezentanții 
Autorității de Management din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, cuprinde cerința de a 
transmite hotărârile de aprobare a planului anual de evoluție a tarifelor și taxelor speciale 
aferente serviciului de salubrizare, în formă actualizată, pentru întreaga perioada de referință 
a proiectului 2021-2047. 

Netransmiterea hotărârilor de consiliu judetean si local ale tuturor membrilor ADI 
Ecoserv Galați va conduce la imposibilitatea semnării contractului de finanțare în perioada 
imediat următoare.  

Actualizarea planului anual de evolutie a tarifelor si taxelor speciale pentru serviciul 
de salubrizare s-a realizat ca urmare a actualizării costurilor de operare pe perioada de 
analiza 2018-2047, cu anul 2018 ca an de bază şi rată de actualizare de 4%. Astfel, costul 
unitar dinamic (format din cele două componente „cost de capital” și „costuri de operare”) s-a 
redus. Scăderea costului unitar dinamic implicit a dus la scăderea tarifelor şi taxelor.  

Strategia de tarifare a ținut cont de limitarea în ceea ce privește suportabilitatea 
tarifului.  A fost determinat un tarif maxim suportabil plecând de la un procent de 1% din 
venitul mediu disponibil al unei familii medii.  

Din aceste considerente, planul anual de evolutie a tarifelor si taxelor speciale 
reprezinta valori maximale. 

Menționăm faptul că planul anual de evoluție a tarifelor și taxelor speciale, anexat 
acestui proiect de hotărâre cuprinde valori mai mici atât decât cele aprobate deja prin 
hotărâre a consiliului local, cât și în comparație cu cele  practicate/plătite în prezent (potrivit 
angajamentelor existente la nivelul UAT). 

Solicităm raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate, 
precum şi avizul Comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, şi 6 ale Consiliului Judeţean Galaţi. 

Luând în consideraţie importanţa acestui demers propunem adoptarea proiectului de 
hotărâre privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor și taxei speciale a serviciului 
de salubrizare aferent proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul 
Galați”. 

 
 

P R E Ş E D I N T E, 
 

Costel Fotea 
 
 
 
Epure Camelia/                             D. Ex. –Camelia Epure 
1 ex./ 11.02.2020  



 

 
CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                                                       Nr. 2137/13.02.2020 

Direcţiile din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi 
 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea Planului anual 
de evoluție a tarifelor și taxei speciale a serviciului de salubrizare aferent proiectului 

„Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Galați”   
 

Iniţiatorul prezintă un proiect de hotărâre, obiectivul urmărit fiind aprobarea Planului 
anual de evoluție a tarifelor și taxei speciale a serviciului de salubrizare aferent proiectului 
„Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Galați”  . 
 

Consiliul Județean Galați are în etapa de verificare finală proiectul „Sistem de 
management integrat al deșeurilor în județul Galați” propus pentru finanțare prin Programul 
Operațional Infrastructura Mare (POIM). Ultima solicitare de clarificări transmisă în data de 29 
ianuarie 2020, de reprezentanții Autorității de Management din cadrul Ministerului Fondurilor 
Europene, cuprinde cerința de a transmite hotărârile de aprobare a planului anual de evoluție 
a tarifelor și taxelor speciale aferente serviciului de salubrizare, în formă actualizată, pentru 
întreaga perioada de referință a proiectului 2021-2047. 

Actualizarea planului anual de evolutie a tarifelor si taxelor speciale pentru serviciul de 
salubrizare s-a realizat ca urmare a actualizării costurilor de operare pe perioada de analiza 
2018-2047, cu anul 2018 ca an de bază şi rată de actualizare de 4%. Astfel, costul unitar 
dinamic (format din cele două componente „cost de capital” și „costuri de operare”) s-a redus.  

Scăderea costului unitar dinamic implicit a dus la scăderea tarifelor şi taxelor.  
Strategia de tarifare a ținut cont de limitarea în ceea ce privește suportabilitatea 

tarifului.  A fost determinat un tarif maxim suportabil plecând de la un procent de 1% din 
venitul mediu disponibil al unei familii medii.  

Din aceste considerente, planul anual de evolutie a tarifelor si taxelor speciale 
reprezinta valori maximale.  

Planul anual de evoluție a tarifelor și taxelor speciale, anexat acestui proiect de 
hotărâre cuprinde valori mai mici atât decât cele aprobate deja prin hotărâre a consiliului local, 
cât și în comparație cu cele  practicate/plătite în prezent (potrivit angajamentelor existente la 
nivelul UAT). 
 
 

Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază: 

 Ghidul Solicitantului pentru Codul apel POIM/6/3/1/Reducerea numărului de depozite 
neconforme și creșterea gradului de pregătire pentru reciclare a deșeurilor în România 
din cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014 – 2020, Axa 
prioritară 3 – Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al 
resurselor, Obiectivul Specific 3.1 – Reducerea numărului depozitelor neconforme și 
creșterea gradului de pregătire pentru reciclare a deșeurilor în România;  

 Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii 
finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

 prevederile art. 173, alin. (1), lit. b), d) și e), alin. (3) lit. a) și f), alin. (5) lit. m) din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ; 

 
Consiliul Județean Galați, în exercitarea atribuțiilor privind gestionarea serviciilor publice de 
interes judeţean, asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru 
furnizarea serviciilor comunitare de utilitate publică de interes județean, precum și dezvoltarea 
economico-socială a județului conform prevederilor art. 173 alin. (1) lit. b), d) și e), alin. (3) lit. 



 

a) și f), alin. (5) lit. m) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ.  
 
În concluzie, proiectul de hotărâre astfel iniţiat îndeplineşte condiţiile de legalitate. 
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Dumitrescu 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Epure Camelia/                                                   D Ex – Camelia Epure 
1 ex./ 11.02.2020                                                                                                                           


