
ROMANIA 

JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL GALATI 

CONSILIUL LOCAL 

 

PROIECT DE HOTARARE  nr.  

                          din  

 

privind: modificarea HCL 128/2016 privind aprobarea unor facilitati fiscale 

contribuabililor persoane fizice 

 

Initiator:Primarul Municipiului Galati,IONUT FLORIN PUCHEANU; 

 

Consiliul local al Municipiului Galati, întrunit în ședință ordinară, in data de 

____________; 

Avand in vedere expunerea de motive nr.         , a initiatorului Primarul 

municipiului Galati,Ionut Florin Pucheanu; 

Avand in vedere raportul de specialitate nr.         , al Directiei de Impozite, taxe si 

alte venituri 

Avand in vedere raportul de avizare al comisiei de buget ,finante,administrarea 

domeniului public si privat al municipiului; 

Avand in vedere dispozitiile  456 alin.2 si ale art.464 alin.2 din Legea nr.227/2015 

privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 

Avand in vedere dispozițiile art.30, din Legea privind finantele publice locale nr. 

273/2006; 

Avand in vedere dispozițiile art.36, alin. (1), alin. (2), lit. „c”, alin. (5), lit. „a” din 

Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata in 2007, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

In temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administratiei publice locale nr. 

215/2001,republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

 

 



 

H O T A R A S T E: 
   

                Art. 1 – Se modifica Anexa la HCL nr.128/2016 in sensul abrogarii scutirii acordata 

la Pct I lit. a, respectiv “clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de 

arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale” precum si a scutirilor acordate la 

Pct.II lit. i “suprafetele neconstruite ale terenurilor cu regim de monument istoric”,  lit o 

“suprafetele neconstruite ale terenurilor cu regim de monument istoric si protejate” si lit p 

“terenurile, situate in zonele de protective ale monumentelor istorice si in zonele protejate”. 

Art. 2 – Se modifica denumirea Anexei la HCL 128/2016 astfel ”Procedura privind 

acordarea facilitatilor fiscale prevazute de dispozitiile art.456 al 2 lit b, e-k, m,n, si art.464 

al.2 lit a-c, g, j, n, r, din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si 

completarile ulterioare, contribuabililor persoane fizice. 

 Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire 

a prevederilor prezentei hotărâri. 

Art. 4 - Secretarul municipiului Galati va asigura transmiterea si publicitatea 

prezentei hotariri. 

 

 

Presedinte de sedinta, 

 

 

 

 

 

 

 

              Avizat, 

                                                                            Secretarul Municipiului Galați, 
                                                                           Radu Octavian Kovacs 

 



          ROMÂNIA 

    JUDEŢUL GALAŢI 

  MUNICIPIUL GALAŢI 

 PRIMAR 

 
 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

                                                            NR .                / 
 

Prin dispozitiile art.456 alin.2 si art. 464 alin.2 sunt stabilite incepand cu anul 2016, 

limitativ,  facilitatile fiscale pentru care Consiliul Local al Municipiului Galati poate hotara 

sa acorde scutirea/reducerea impozitului/taxei  pe cladiri si a impozitului/taxei pe terenuri. 

Prin HCL nr 128/2016 privind acordarea unor facilitati fiscale contribuabililor persoane 

fizice, Consiliul Local Galati a aprobat categoriile de facilitati fiscale pentru contribuabilii 

persoane fizice respectiv cladirile care se incadreaza la lit. a – b, e – k, m, n și art.464 alin.2 

lit. a – c, g – j, n - r din  Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile 

ulterioare. 

       Avand in vedere modificarea Codului fiscal prin legea 209/2017 si prevederile HCL 

112/20.10.2016 pentru aprobarea Regulamentului privind identificarea si evaluarea 

cladirilor si terenurilor neingrijite de pe raza municipiului Galati in vederea aplicarii 

impozitului majorat, propunem modificarea HCL 128/2016 in sensul modificarii Anexei – 

Procedura privind acordarea facilitatilor fiscale prevazute de dispozitiile art.456 al 2 lit a-b, 

e-k, m,n, si art.464 al.2 lit a-c, g-j, n-r, din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu 

modificarile si completarile ulterioare, contribuabililor persoane fizice prin abrogarea, 

incepand cu anul 2019, a scutirii/reducerii impozitului/taxei pentru cladirile care se 

incadreaza la Pct I lit. a) respectiv :“clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente 

istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale”, precum si a 

impozitului/taxei pe terenurile care se incadreaza la Pct II lit. i “suprafetele neconstruite 

ale terenurilor cu regim de monument istoric”,  lit o “suprafetele neconstruite ale 

terenurilor cu regim de monument istoric si protejate” si lit p “terenurile, situate in zonele 

de protective ale monumentelor istorice si in zonele protejate”. 

 

 

P R I M A R, 

PUCHEANU IONUT FLORIN 
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         ROMÂNIA 
    JUDEȚUL GALAȚI          
  MUNICIPIUL GALAȚI      
       P R I M Ă R I A        
 DIRECŢIA IMPOZITE, TAXE SI ALTE VENITURI LOCALE 
 

RAPORT   DE  SPECIALITATE 

      Nr.         / 

privind: modificarea HCL 128/2016 privind aprobarea unor facilitati fiscale 

contribuabililor persoane fizice 

 
Impozitele şi taxele locale sunt reglementate prin  Legea nr.227/2015 privind 

Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Prin dispozitiile art.456 alin.2 si art.464 alin 2 sunt stabilite incepand cu anul 2016, 

limitativ,  facilitatile fiscale pentru care Consiliul Local al Municipiului Galati poate 

hotara sa acorde scutirea/reducerea impozitului/taxei  pe cladiri si a impozitului/taxei 

pe terenuri. 

Prin HCL nr 128/2016 privind acordarea unor facilitati fiscale contribuabililor 

persoane fizice, Consiliul Local Galati a aprobat categoriile de facilitati fiscale pentru 

contribuabilii persoane fizice respectiv cladirile care se incadreaza la lit. a – b, e – k, m, 

n și art.464 alin.2 lit. a – c, g – j, n - r din  Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu 

modificarile si completarile ulterioare. 

         Prin legea 209/03.11.2017 pentru modificarea si completarea legii 227/2015 

privind privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, art.456 al.1 

(scutiri prin efectul legii) a fost completat cu lit.x " clădirile clasate ca monumente 

istorice, de arhitectură sau arheologice, indiferent de titularul dreptului de proprietate 

sau de administrare, care au faţada stradală şi/sau principală renovată sau reabilitată 

conform prevederilor Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia încăperilor care sunt 

folosite pentru activităţi economice." 

       Avand in vedere modificarea Codului fiscal mai sus mentionata precum si prevederile 

HCL 112/20.10.2016 pentru aprobarea Regulamentului privind identificarea si evaluarea 

cladirilor si terenurilor neingrijite de pe raza municipiului Galati in vederea aplicarii 

impozitului majorat, propunem modificarea HCL 128/2016 in sensul abrogarii scutirii 

acordata la Pct. I lit. a, respectiv pentru “clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca 
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monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale” precum 

si a impozitului/taxei pe terenurile care se incadreaza la Pct II lit. i “suprafetele 

neconstruite ale terenurilor cu regim de monument istoric”,  lit o “suprafetele 

neconstruite ale terenurilor cu regim de monument istoric si protejate” si lit p 

“terenurile, situate in zonele de protective ale monumentelor istorice si in zonele 

protejate”. 

De asemenea, procedura se va intitula ” Procedura privind acordarea facilitatilor fiscale 

prevazute de dispozitiile art.456 al 2 lit b, e-k, m,n, si art.464 al.2 lit a-c, g,j, n, r, din 

Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, 

contribuabililor persoane fizice.”  

 

 

DIRECTOR  
DIRECȚIA IMPOZITE, TAXE SI ALTE VENITURI LOCALE 

Stadoleanu Ioan Daniel 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
Avizat juridic, 
Cj. Enache Adriana 

 
 
 
 
 
         Sef Serviciu ITPF 
   Bodor-Ionescu Cristina 
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