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         ROMÂNIA 

   JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL GALAŢI 

   CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E A    nr.  318 

din  26.06.2019 
 

pentru  modificarea H.C.L. nr. 444/26.11.2015  privind aprobarea taxei speciale de 
habitat şi a Regulamentului pentru constatarea, stabilirea, încasarea şi 
utilizarea taxei speciale de habitat 

 

Iniţiatori: Viceprimarul municipiului Galați, Cristian-Sorin Enache; 

Numărul şi data depunerii proiectului de hotărâre: 347/21.06.2019 

 

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

26.06.2019;  

 Având în vedere expunerea de motive nr. 39552/20.06.2019, a iniţiatorului- 

Viceprimarul municipiului Galați, Cristian-Sorin Enache; 

 Având în vedere raportul  comun de specialitate nr. 39554/20.06.2019, al 

Direcției Generale Impozite, Taxe și Alte Venituri Locale și al Direcţiei Servicii 

Comunitare de Utilități Publice; 

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

administrarea domeniului public și privat al Municipiului Galați; 

  Având în vedere dispozițiile art. 9, lit. ”c” din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 196/22.12.2005 privind fondul de mediu, cu modificările și 

completările ulterioare; 

Având în vedere dispozițiile art. 18, alin. (1) și alin. (2) din anexa la Ordinul                 

nr. 1053/18.12.2017 privind modificarea și completarea Ordinului Ministrului 

Mediului și Gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea metodologiei de  

calcul al contribuțiilor și taxelor datorate la fondul de mediu; 

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
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Având în vedere Legii nr. 31/10.01.2019 privind aprobarea Ordonanței de 
Urgență a Guvernului nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii                  
nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de 
gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de Urgență a 
Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul de Mediu; 

Având în vedere dispozițiile art. 30, din Legea privind finanțele publice locale 
nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „b”, alin. (4), lit. „c” 
din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările 
ulterioare; 

In temeiul art. 45, alin. (2), lit. ”c” din Legea administrației publice locale                   
nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ș T E: 
   

Art. I – Art. 2, alin. (1) din  H.C.L. nr. 444/26.11.2015  privind aprobarea 
taxei speciale de habitat şi a Regulamentului pentru constatarea, stabilirea, 
încasarea şi utilizarea taxei speciale de habitat se modifică și va avea următorul 
cuprins:  

„ Începând cu 1 iulie 2019, taxa speciala de habitat este în sumă totală de 
90,27 lei/persoană/an, din care 10,88 lei reprezintă componenta de economie 
circulară.” 
 

Art. II - Art. 3 din  H.C.L. nr. 444/26.11.2015 privind aprobarea taxei 
speciale de habitat și a Regulamentului pentru constatarea, stabilirea, încasarea şi 
utilizarea taxei speciale de habitat se modifică și va avea următorul cuprins:  

“Taxa prevăzută la art. 2, alin. (1) se aprobă prin hotărârea de stabilire a 
impozitelor și taxelor locale și poate fi modificată în funcție de schimbările 
legislative și necesitățile bugetare.”    

 
Art. III - Primarul Municipiului Galaţi se împuterniceşte cu ducerea la 

îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri. 
 
Art. IV – Secretarul Municipiului Galaţi va asigura transmiterea şi 

publicitatea prezentei hotărâri. 
 

Preşedinte de şedinţă, 
 

 
 

Contrasemnează, 
Secretarul municipiului Galaţi, 


	Consiliul local al Municipiului Galaţi, întrunit  în şedinţă ordinară, în data de 26.06.2019;

