
 

         ROMÂNIA 

   JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL GALAŢI 

   CONSILIUL LOCAL 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE  
 nr.  ……din  ………..2021 

 

privind: stabilirea taxei pentru emiterea Avizului de amplasare a unor construcţii   
provizorii, în suprafaţă de maximum 12 mp   

Iniţiator: Primarul  Municipiului Galaţi,  Ionuţ Florin Pucheanu; 

Numărul şi data depunerii proiectului de hotărâre: ………………….. 
  

 Consiliul local al Municipiului Galaţi, întrunit în şedinţă ordinară, în data de 
…………………………..;  
 Având în vedere referatul de aprobare nr. …………../…………, a iniţiatorului- 
Primarul  Municipiului Galaţi,  Ionuţ Florin Pucheanu; 

 Având în vedere raportul  de specialitate nr. ………./…………, al Instituţiei 
Arhitect Şef; 

Având în vedere avizul comisiei de buget, finanţe, administrarea domeniului 

public şi privat al municipiului Galați;  

 Având în vedere dispoziţiile art. 11, alin.  (7), lit.  a) din Legea nr. 50/1991 
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;  

Având în vedere dispozițiile art. 454, lit. d) şi art. 473 din Legea nr. 227/2015 

privind Codul fiscal;      

Având în vedere dispoziţiile art. 16, alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

 Având în vedere dispoziţiile  Art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. c) 

din  Ordonanţa de Urgenţă  nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

În temeiul  Art.139, alin. (3), lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă  nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

                 H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
Art. 1 – Se stabileşte taxa pentru emiterea Avizului de amplasare privind  lucrări 
pentru amplasarea de tonete şi pupitre acoperite sau închise, destinate difuzării şi 



comercializării presei, cărţilor şi florilor, care sunt amplasate direct pe sol, fără 
fundaţii şi platforme, în suprafaţă de maximum 12 mp şi care nu determină 
congestionarea sau blocarea traficului pietonal pe trotuar, fără racorduri şi/sau 
branşamente la utilităţi urbane, cu excepţia energiei electrice,  în cuantum de 19 lei.  

 

Art. 2  - Primarul municipiului Galaţi se împuterniceşte cu ducerea la îndeplinire a 
prevederilor acestei hotărâri. 

 

Art. 3 – Secretarul municipiului Galaţi va asigura transmiterea şi publicitatea 
prezentei   hotărâri. 

 
Preşedinte de şedinţă, 

 
              Contrasemnează, 
                                                                                                                    Secretar General, 
                                  Radu Octavian Kovacs 
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          ROMÂNIA 
    JUDEŢUL GALAŢI 
   MUNICIPIUL GALAŢI 
           PRIMĂRIA 
INSTITUŢIA  ARHITECT ŞEF 
 
 

 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

NR. ………… / ……………. 
 
 
 

 În conformitate cu prevederile art. 11, alin. (7), lit. a) din Legea nr. 50 / 1991 privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii: 

„se pot executa fără autorizaţie de construire lucrări pentru amplasarea de tonete şi pupitre acoperite 
sau închise, destinate difuzării şi comercializării presei, cărţilor şi florilor, care sunt amplasate direct 
pe sol, fără fundaţii şi platforme, în suprafaţă de maxumum 12 mp, în baza avizului de amplasare şi 
care nu determină congestionarea sau blocarea traficului pietonal pe trotuar, fără racorduri şi/sau 
branşamente la utilităţi urbane, cu excepţia energiei electrice”. 
  
 În conformitate cu prevederile art. 454, lit. d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal: 
„impozitele şi taxele locale sunt după cum urmează: …..taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor 
şi autorizaţiilor”. 

 
 Art. 473 din Codul fiscal: „Orice persoană care trebuie să obţină un certificat, un aviz sau o 
autorizaţie…….trebuie să plătească o taxă la compartimentul de specialitate al autorităţii 
administraţiei publice locale înainte de a i se elibera certificatul, avizul sau autorizaţia necesară”.  

 
 Art. 16, alin. (2) din Legea nr. nr. 273/2006 privind finanţele publice locale prevede că : „autorităţile 
administraţiei publice locale au competenţe stabilirii nivelurilor impozitelor şi taxelor locale, în 
condiţiile legii”.  
 
 În temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin (4), lit. c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ şi art. 139, alin. (3), lit. c), înaintăm spre dezbatere şi aprobare prezentul Proiect de 
hotărâre privind stabilirea taxei pentru emiterea Avizului de amplasare a unor construcţii provizorii, 
în suprafaţă de 12mp, în cuantum de 19 lei. 

  
 

        Arhitect Şef                                                                                   
Dr.Arh. Dragoș Horia Buhociu                                                               Director 
                                                                                  Direcţia Impozite, Taxe şi Alte Venituri Locale 
                                                                                                   Ec. Daniel Stadoleanu      
 
Şef Birou Avize şi Recepţii 
       Diana Iacob 
                                                                                                                                                                     
 
 
          Avizat 
Serviciul Juridic şi Legalitate 
C.J. Mihail Nedelcu 

 



       ROMÂNIA 
  JUDEŢUL GALAŢI                                                                Nr. …………. / …………… 
MUNICIPIUL GALAŢI 
        PRIMAR 
    
 
 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
 
 
 

Privind :  stabilirea taxei pentru emiterea Avizului de amplasare a unor construcţii 
provizorii, în suprafaţă de maximum 12 mp 

 
 

 
Prin Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare au 
fost adoptate noile reglementări în materie fiscală, inclusiv la nivel local. Astfel, în Titlul 
IX din actul normativ menţionat sunt prezentate impozitele şi taxele locale, aşa cum 
acestea au fost stabilite de către legiuitor.  
 
 art. nr. 11, alin. (7), lit. a) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării 

lucrărilor de construcţii cu modificările şi completările ulterioare, care prevede 
executarea fără autorizaţie de construire a unor construcţii provizorii, în suprafaţă de 
12 mp, în baza avizului de amplasare;   

 art. 454, lit. d) şi art. 473 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal – care prevede 
plata unei taxe la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice 
locale, de către orice persoană ce solicită emiterea unui aviz;  

 Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;    
 Art. 129, alin.(1), (2), lit.b), alin.(4), lit.c), art. 139, alin.(3), lit.c) din OUG nr. 57/2019 

privind Codul administrativ.      
 
Având în vedere cele expuse se propune spre dezbatere și aprobare Consiliului Local  
proiectul de hotărâre privind stabilirea taxei pentru emiterea Avizului de amplasare a unor 
construcţii provizorii, în suprafaţă de maximum 12 mp, în forma prezentată. 
 

  
 
 
 PRIMAR 
      IONUȚ  FLORIN  PUCHEANU  
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