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         ROMÂNIA 

   JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL GALAŢI 

   CONSILIUL LOCAL 

 

 

H O T Ă R Â R E A    nr. 58 
din  27.02.2019 

 
privind  aprobarea schemei de minimis privind acordarea unor facilități fiscale 

contribuabililor persoane juridice 

 

Iniţiator: Primarul municipiului Galaţi, Ionuţ - Florin Pucheanu 

Numărul şi data depunerii proiectului de hotărâre: 46/29.01.2019 

  
 Consiliul local al Municipiului Galaţi, întrunit în şedinţă ordinară, în data de 
27.02.2019;  

 Având în vedere expunerea de motive nr. 5384/29.01.2019, a iniţiatorului- 
Primarul municipiului Galaţi, Ionuţ - Florin Pucheanu; 

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 5386/29.01.2019, al Direcției 

Impozite, Taxe și alte Venituri Locale; 

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget, finanțe, administrarea 

domeniului public și privat al municipiului Galaţi;  

Având în vedere studiul de oportunitate nr. 5382/29.01.2016, al Direcției 

Impozite, Taxe și alte Venituri Locale; 

 Având în vedre avizul Consiliului Concurenței, înregistrat la Registratura 

Generală a Municipiului Galați sub nr. 1361/11.02.2019; 

 Având în vedere dispozițiile art. 456, alin. (2), lit. „a”, „c”, „d” și „f” și art. 464, 

alin. (2) lit. „b”, „d” – „f” și „q” din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 

modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind 

procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat precum și pentru modificarea și 

completarea Legii concurenței nr. 21/1996 cu modificările şi completările ulterioare; 
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Având în vedere dispoziţiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „b”, alin. 4, lit. „c” din 

Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

În temeiul art. 45, alin. (2), lit. „c” din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art. 1 – Se aprobă schema de ajutor de minimis privind acordarea unor facilități 

fiscale contribuabililor persoane juridice, prevăzută în anexa care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

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. 

 

Art. 4 – Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului Județului Galați, 

Consiliului Județului Galați și Consiliului Concurenței și se aduce la cunoștință publică 

prin publicare în trei publicații locale și se afișează pe pagina de web 

www.primariagalati.ro. 

 
 

Preşedinte de şedinţă, 
 

 
 
 
                                                                                                            Contrasemnează, 
                                                                                               Secretarul Municipiului Galați, 
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Președinte dee ședință,Onuț Valeriu Atanasiu
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