
 
 ROMÂNIA 

     JUDEŢUL GALAŢI 

   MUNICIPIUL GALAŢI 

    CONSILIUL  LOCAL 

 
H O T Ă R Â R E A nr. 20 

din 27 02 2003 
 
privind: aprobarea scutirii de la plata impozitelor şi taxelor locale pe anul 2003, a 

Fundaţiei Împreună. 
 

 Consiliul local al municipiului Galaţi 
 INIŢIATOR: Primarul municipiului Galaţi 
 Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galaţi; 

Având în vedere raportul de specialitate al Direcţiei Impozite, Taxe şi Alte Venituri Locale; 
 Având în vedere avizul Comisiei de buget finanţe, administrarea domeniului public şi privat 
al municipiului; 

Având în vedere prevederile art. 55, alin.2 din OG 36/2002, republicată privind impozitele şi 
taxele locale; 

Având în vedere prevederile pct.55.02 din Normele Metodologice pentru aplicarea 
Ordonanţei Guvernului nr.36/2002 privind impozitele şi taxele locale, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr.1 278/2002; 

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E  
 

 Art. 1 –Se aprobă scutirea de la plata impozitelor şi taxelor locale pe anul 2003, a Fundaţiei  
Împreună, care constau din impozit pe clădiri în sumă  de 4 933 000 lei şi taxă pe teren în sumă  
de 140 000 lei. 

 
 Art.2- Primarul municipiului Galaţi se împuterniceşte cu aducerea la îndeplinire a  
prevederilor prezentei hotărâri. 
 

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

 
Preşedinte de şedinţă 

Florea Paul 
 

    
                    Contrasemnează 

                                                         Secretarul municipiului Galaţi 
                                                                                                       Grigore Matei 
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