
ROMANIA 

JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL GALATI 

CONSILIUL LOCAL 

 

PROIECT DE HOTARARE  nr. 513 

                          din 16.10.2019 

 

privind: modificarea HCL 444/26.11.2015  privind aprobarea taxei speciale de 

habitat si a Regulamentului pentru constatarea, stabilirea , incasarea si utilizarea 

taxei speciale de habitat , cu modificarile si completarile ulterioare  

 

Initiator:Primarul Municipiului Galati, Ionut Florin Pucheanu; 

 

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

____________; 

Avand in vedere  

Raportul de aprobare nr. 1327976/16.10.2019 , a initiatorului Primarul municipiului 

Galati,  Ionut Florin Pucheanu, 

Avand in vedere raportul de specialitate nr. 1327983/16.10.2019 al Directiei  Impozite, 

taxe si alte venituri locale ; 

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

domeniului public si privat al municipiului; 

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

273/2006; 

Avand in vedere dispozițiile art. 129 pct. 2 lit. b coroborate cu disp. art. 129 alin.4 lit. c 

din OUG NR. 57/2019 privind  Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

In temeiul art. 139 alin. 3 lit c din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificarile si completarile ulterioare. 

 

 

 

 



 

 

H O T A R A S T E: 
   

Art. I – Art. 2 alin. 1 din  HCL 444/26.11.2015  privind aprobarea taxei speciale de 

habitat si a Regulamentului pentru constatarea, stabilirea , incasarea si utilizarea 

taxei speciale de habitat asa cum a fost modificat prin HCL  nr. 318/26.06.2019  

se modifică și va avea urmatorul cuprins :  

„ Incepand cu 01 ianuarie 2020, taxa speciala de habitat este in suma totala de 94,42    

lei/an/persoana.” 

 

Art. II – Taxa speciala de habitat aprobata prin HCL nr. 148/24.04.2019 

privind indexarea impozitelor si taxelor locale, incepand cu anul 2020 prevazuta la 

pct. 1.6, subpct.1.1  din Anexa privind Tabloul cuprinzand impozitele si taxele locale, 

alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile indexate, aplicabile in municipiul 

Galati incepand cu anul fiscal 2020 se modifica in mod corespunzator. 

 

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

prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 

 

Presedinte de sedinta, 

 

 

 

 

 

              Avizat, 

                                                                            Secretarul Municipiului Galați, 
                                                                           Radu Octavian Kovacs 
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         ROMÂNIA 
    JUDEȚUL GALAȚI          
  MUNICIPIUL GALAȚI      
       P R I M Ă R I A        
 DIRECŢIA IMPOZITE, TAXE SI ALTE VENITURI LOCALE 
         
 

     REFERAT DE APROBARE 

     Nr. 1327976/16.10.2019 

 

 

 

Prin HCL 318/26.06.2019, incepand cu 1 iulie 2019 a fost modificat cuantumul 

taxei speciale de habitat la 90,27 lei/an/persoana. 

Prin HCL nr. 148/24.04.2019 privind indexarea impozitelor si taxelor locale, 

incepand cu anul 2020 , a fost aprobata indexarea impozitelor si taxelor locale ținând 

cont de rata inflației pentru anul fiscal anterior, respectiv 2018, care, potrivit 

comunicatului din 18.02.2019 de pe site-ul oficial al Ministerului Finanțelor Publice 

este de   4,6%. 

Avand in vedere ca modificarea cuantumului taxei speciale de habitat a 

intervenit ulterior aprobarii hotararii de indexare anuala a impozitelor si taxelor 

locale pentru anul 2020, este necesar sa se modifice cuantumul acesteia de la 90,27 

lei/an/persoana (2019) la 94,42 lei/an/persoana, incepand cu anul 2020, pct. 1.6, 

subpct.1.1 din Anexa la HCL nr. 148/24.04.2019 privind Tabloul cuprinzand 

impozitele si taxele locale, alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile 

indexate, aplicabile in municipiul Galati incepand cu anul fiscal 2020 modificandu-

se in mod corespunzator. 

 

 

 

 

PRIMAR 

IONUT FLORIN PUCHEANU 
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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. 1327983/16.10.2019 

 
     privind: modificarea HCL 444/26.11.2015  privind aprobarea taxei speciale de 

habitat si a Regulamentului pentru constatarea, stabilirea , incasarea si utilizarea 

taxei speciale de habitat asa cum a fost modificata prin HCL  nr. 318/26.06.2019  

 

Prin HCL 318/26.06.2019, incepand cu 1 iulie 2019 a fost modificat cuantumul 

taxei speciale de habitat la 90,27 lei/an/persoana. 

Prin HCL nr. 148/24.04.2019 privind indexarea impozitelor si taxelor locale, 

incepand cu anul 2020 , a fost aprobata indexarea impozitelor si taxelor locale 

incepand cu anul 2020 , ținând cont de rata inflației pentru anul fiscal anterior, 

respectiv 2018, care, potrivit comunicatului din 18.02.2019 de pe site-ul oficial al 

Ministerului Finanțelor Publice este de   4,6%. 

Potrivit art. 495 lit.e) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal cu 

modificările și completările ulterioare, pentru stabilirea nivelurilor impozitelor și 

taxelor locale pentru anul 2020 se va utiliza rata pozitivă a inflației înregistrată 

pentru anul 2018.  

Avand in vedere ca modificarea cuantumul taxei speciale de habitat a 

intervenit ulterior aprobarii hotararii de indexare anuala a impozitelor si taxelor 

locale pentru anul 2020, este necesar sa se modifice cuantumul acesteia de la 90,27 

lei/an/persoana (2019) la 94,42 lei/an/persoana, incepand cu anul 2020. 

Pct. 1.6, subpct.1.1 din Anexa la HCL nr. 148/24.04.2019 privind Tabloul 

cuprinzand impozitele si taxele locale, alte taxe asimilate acestora, precum si 

amenzile indexate, aplicabile in municipiul Galati incepand cu anul fiscal 2020 se 

modifica in mod corespunzator. 

In temeiul art. 139 alin. 3 lit c, art. 129 pct. 2 lit. b coroborate cu disp. art. 

129 alin.4 lit. c din OUG NR. 57/2019 privind  Codul Administrativ, cu modificarile si 

completarile ulterioare, art. 16 si art. 30   din Legea privind  
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finantele publice locale nr. 273/2006 , in termeiul si a dispozitiilor Legii nr. 227/2015 

privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, propunem spre 

aprobare  Consiliului Local Galaţi  proiectul de hotărâre privind  indexarea, începând 

cu anul 2020, a cuantumului actual al taxei speciale de habitat, respectiv 90,24 

lei/an/persoana cu indicele de inflatie de 4,6%, nivelul taxei speciale de habitat care 

va fi aplicat incepand cu annul 2020 fiind de 94,42 lei/an/persoana. 

 

 

 

 

DIRECTOR  
DIRECȚIA IMPOZITE, TAXE SI ALTE VENITURI LOCALE 

Ec. Stadoleanu Ioan Daniel 
 
 
            
 
 
              
              
 

 Șef Serviciu 
 Urmărire și Executare Silită, Amenzi 
 Cj.Enache Adriana 
 
 
 
 
 Avizat juridic, 
 Cj. Lăcrămioara Sapianic 
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