
CONSILIUL JUDEŢULUI GALAŢI

Nr.  2388/25.03.2009 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţului Galaţi privind 
aprobarea Regulamentului de stabilire a procedurii de adoptare a 

taxelor speciale pentru funcţionarea unor servicii publice judeţene  
 

Consiliul Judeţului Galaţi este autoritatea administraţiei publice locale, 

constituită prin lege pentru coordonarea activităţii consiliilor comunale, 

orăşeneşti şi municipale, în vederea realizării serviciilor publice de interes 

judeţean. 

Potrivit legii organice, una dintre categoriile principale de atribuţii ale 

consiliului judeţean vizează gestionarea serviciilor publice din subordine, iar 

actele normative speciale – Legea finanţelor publice locale şi Codul fiscal – îi 

conferă acestuia competenţa de a aproba taxe speciale pentru funcţionarea unor 

servicii publice judeţene, create în interesul persoanelor fizice şi juridice. 

 Chestiunile de detaliu, referitoare la domeniile de activitate şi condiţiile în 

care se pot institui taxele speciale, modul de organizare şi funcţionare a 

serviciilor publice de interes judeţean, pentru care se propun taxele respective 

trebuie, însă, stabilite printr-un regulament aprobat de Consiliul Judeţului 

Galaţi. 

Prin urmare, supun adoptării şedinţei în plen a Consiliului Judeţului 

Galaţi proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de stabilire a 

procedurii de adoptare a taxelor speciale pentru funcţionarea unor servicii 

publice judeţene. 

 Solicit avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de buget-finanţe, strategii, 

studii şi prognoză economico-socială şi avizul Comisiei de specialitate nr. 5 

juridică, pentru administraţie publică locală, de respectarea drepturilor şi

libertăţilor cetăţeneşti, de cooperare interinstituţională ale Consiliului Judeţului 

Galaţi. 

 

PREŞEDINTE,

Eugen CHEBAC 



HOTĂRÂREA NR. _____      
 din __________________ 2009 

 
privind: aprobarea Regulamentului de stabilire a procedurii de adoptare a taxelor 
speciale pentru funcţionarea unor servicii publice judeţene 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţului Galaţi, Eugen Chebac 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 2388 / 25.03.2009 

Consiliul Judeţului Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
 Având în vedere raportul de specialitate al direcţiilor din aparatul de specialitate al 
Consiliului Judeţului Galaţi; 
 Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 1 de buget-
finanţe, strategii, studii şi prognoză economico-socială şi al Comisiei de specialitate nr. 5 
juridică, pentru administraţie publică locală, de respectarea drepturilor şi libertăţilor 
cetăţeneşti, de cooperare interinstituţională ale Consiliului Judeţului Galaţi. 
 Având în vedere prevederile art. 30 alin. (3) din Legea nr. 273/2006, privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile art. 282 din Legea nr. 571/2003 – Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. c) din Legea nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 În baza art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. – Se aprobă Regulamentul de stabilire a procedurii de adoptare a taxelor 
speciale pentru funcţionarea unor servicii publice judeţene, prevăzut în anexa care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art.2. – Prezenta hotărâre este supusă formalităţilor de publicitate prevăzute de 
lege. 
 

P R E Ş E D I N T E, 
 

Eugen Chebac 
 

Contrasemnează pentru legalitate
Secretarul Judeţului, 

Paul Puşcaş
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ANEXĂ

R E G U L A M E N T
de stabilire a procedurii de adoptare a taxelor speciale pentru 

funcţionarea unor servicii publice judeţene 
 

I. SCOPUL ADOPTĂRII PREZENTULUI REGULAMENT 
 Art. 1. – Prezentul Regulament stabileşte cadrul juridic unitar privind etapele şi
modalităţile care trebuie îndeplinite în procedura de instituire şi percepere a taxelor 
speciale pentru funcţionarea unor servicii publice judeţene. 
 Art. 2. – Prevederile prezentului Regulament se aplică în toate cazurile în care 
Consiliul Judeţului Galaţi hotărăşte înfiinţarea serviciilor publice judeţene, create în 
interesul persoanelor fizice şi juridice, pentru care se propun taxe speciale. 
 

II. DOMENIILE DE ACTIVITATE ÎN CARE SE POT INSTITUI TAXE SPECIALE 
 Art. 3. – Toate structurile funcţionale din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţului Galaţi, precum şi instituţiile şi serviciile publice subordonate pot să
propună instituirea de taxe speciale pentru funcţionarea unor servicii publice judeţene. 
 Art. 4. – Taxele speciale pot fi propuse pentru acele domenii de activitate pentru 
care există atribuţii, astfel cum prevede legea organică – Legea nr. 215/2001, a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

III. CONDIŢIILE DE INSTITUIRE A TAXELOR SPECIALE 
 Art. 5. – Taxele speciale se vor institui numai în interesul persoanelor fizice şi
juridice care se folosesc de serviciile publice judeţene pentru care s-au instituit taxele 
speciale respective. 
 Art. 6. – Taxele speciale se încasează numai de la persoanele fizice şi juridice care 
beneficiază de serviciile oferite de serviciile publice de interes judeţean respective. 
 Art. 7. – Taxele speciale instituite potrivit dispoziţiilor prezentului Regulament se 
încasează într-un cont distinct, deschis în afara bugetului judeţului, fiind utilizate în 
scopurile pentru care au fost înfiinţate. 
 Art. 8. – Contul de execuţie aferent taxelor speciale instituite potrivit dispoziţiilor 
prezentului Regulament se aprobă de către Consiliul Judeţului Galaţi. 
 Art. 9. – Cuantumul taxelor speciale se stabileşte anual, iar veniturile obţinute din 
acestea se utilizează integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru înfiinţarea 
serviciilor publice de interes judeţean, precum şi pentru finanţarea cheltuielilor curente de 
întreţinere şi funcţionare a acestor servicii. 
 

IV. MODUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A SERVICIILOR PUBLICE DE 
INTERES JUDEŢEAN, PENTRU CARE SE PROPUN TAXELE SPECIALE 
 

Art. 10. – Serviciile publice de interes judeţean, pentru care se propun taxe 
speciale, sunt servicii specializate care sunt organizate şi care funcţionează în subordinea 
Consiliului Judeţului Galaţi. 
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V. MODALITĂŢILE DE CONSULTARE A BENEFICIARILOR – PERSOANE 
FIZICE ŞI JURIDICE – DE SERVICII PUBLICE JUDEŢENE PENTRU CARE SE 
INSTITUIE TAXELE SPECIALE 
 

Art. 11. – Potrivit dispoziţiilor legii speciale – Legea nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare – hotărârile Consiliului Judeţului 
Galaţi, referitoare la perceperea taxelor speciale de la persoanele fizice şi juridice 
plătitoare, vor fi afişate la sediul autorităţii administraţiei publice locale şi publicate pe 
pagina de internet – www.cjgalati.ro – sau în presă.

Art. 12. – Împotriva acestor hotărâri persoanele interesate pot face contestaţie în 
termen de 15 zile de la afişarea sau publicarea acestora. După expirarea acestui termen, 
Consiliul Judeţului Galaţi se întruneşte şi deliberează asupra contestaţiilor primite. 
 Art. 13. – Hotărârile Consiliului Judeţului Galaţi prin care se stabilesc taxe speciale 
pentru funcţionarea unor servicii publice judeţene se adoptă cu votul majorităţii consilierilor 
judeţeni în funcţie. 
 Art. 14. – Prevederile prezentului Regulament se completează cu dispoziţiile legale 
în vigoare. 

*
* *


