
  
 ROMÂNIA 

     JUDEŢUL GALAŢI 

   MUNICIPIUL GALAŢI 

    CONSILIUL GALAŢI 

H O T Ă R Â R E A nr. 534 
din 20 11 2003 

 
privind: modificarea şi completarea HCL nr.395/2001 referitoare la aprobarea taxei plătită 

de deţinătorii de locuri de înhumare din  Cimitirul “Eternitatea”, “Ştefan cel Mare” şi “Sf. Lazăr”, 
pentru lucrările de întreţinere a acestor cimitire. 

 
 Consiliul local al municipiului Galaţi 
 INIŢIATOR: Primarul municipiului Galaţi 
 
 Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galaţi; 
 Avîând în vedere raportul de specialitate al Direcţiei Economice; 
 Având în vedere avizul Comisiei de buget finanţe, administrarea domeniului public şi 
privat al municipiului; 
 Având în vedere prevederile art.44, alin.1 din Legea nr.189/1998 privind finanţele publice 
locale; 

Având în vedere prevederile art.38, alin.2, lit.”f” din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001; 

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  –Se aprobă modificarea şi completarea HCL nr. 395/2001 cu art.4 care va avea 
următorul cuprins: 

“Art.4 – Se aprobă scutirea la plata taxei de întreţinere a cimitirelor prevăzută la art.1, a 
următoarelor categorii de persoane: 

- Persoanele prevăzute de Legea nr.42/1990 – pentru cinstirea eroilor-martiri şi 
acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor precum şi luptătorilor pentru 
victoria Revoluţiei din Decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- Persoanele prevăzute în Legea nr.44/1994 – privind veteranii de război, precum şi 
unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război  şi persoanele prevăzute la art.1 
din Decretul-Lege nr.118/1990 – privind acordarea unor drepturi persoanelor 
persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 
1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Persoanele prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor 
drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu 
începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, 
aprobată şi modificată prin Legea nr.189/2000, cu modificările şi completările 
ulterioare.” 



 
Art. II  –Se aprobă modificarea şi completarea HCL nr. 395/2001 cu art.5 care va avea 

următorul cuprins 
” Art.5 – Scutirea se va acorda începând cu anul fiscal 2004, pe baza cererii şi a 

documentelor justificative”. 
 
Art.III - Primarul municipiului Galaţi se împuterniceşte cu aducerea la îndeplinire a  

prevederilor prezentei hotărâri. 
 
 

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

             
 
 

 
Preşedinte de şedinţă 
Prisecaru Constantin 

     
 

 
                    Contrasemnează 

                                                         Secretarul municipiului Galaţi 
                                                                                                              Grigore Matei 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEŞTE CONDIŢIILE DE LEGALITATE 
S E C R E T A R  
Grigore Matei 
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