
 
 
        ROMÂNIA            

  JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL GALAŢI 

 CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E A  nr. 5 
                                          din 27 02 2003 
 
privind:  modificarea HCL nr. 192/10.09.2002 referitoare la plata taxei pe valoare adăugată 

aferentă veniturilor din chirii şi concesiuni  
 
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 nr. 12774/ 25 02 2003; 
 Având în vedere avizul comisiei de buget finanţe, administrarea domeniului public şi 
privat al municipiului; 

Având în vedere prevederile HCL nr. 192/10.09.2002 referitoare la plata taxei pe 
valoare adăugată aferentă veniturilor din chirii şi concesiuni;  

Având în vedere prevederile art. V, pct. 3 şi pct. 19 din OG nr. 36/2003 privind 
corelarea unor dispoziţii din legislaţia financiar-fiscală; 

Având în vedere prevederile Legii nr.345/2002 privind taxa pe valoare adăugată 
aferentă veniturilor din chirii şi concesiuni;  
 În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea  Administraţiei publice locale nr. 215/2001;  
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E  
 

Art. I– Art. 1 şi art. 2 din HCL nr. 192/2002 se unifică într-un singur articol cu 
următorul cuprins:  

“Art. 1 – Începând cu data de 01 03 2003 chiriile pentru garaje, module, spaţii cu 
altă destinaţie, concesiunile, alte venituri din chirii aferente persoanelor fizice şi 
persoanelor juridice sunt la nivelul practicat anterior datei de 01 06 2002, actualizate 
pentru anul 2003 conform prevederilor legale prin care acestea au fost aprobate.”  
 Art. II - Se abrogă art. 3 şi art. 4 din HCL nr. 192/2002. 

Art. III – Art. 5 şi art. 6 din HCL nr. 192/2002 se renumerotează devenind art. 2 şi 
3 cu acelaşi text.  
 
 

Preşedinte de şedinţă 
Florea Paul 

 
   

     
        Contrasemnează 

                  Secretarul municipiului Galaţi 
                                                                                                                    Grigore Matei 
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