
        ROMÂNIA            

  JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL GALAŢI 

 CONSILIUL LOCAL 
 

H O T Ă R Â R E A  nr. 537 
                                      din 20 11 2003 
 
privind: completarea art. 7 la HCL nr. 392/20.11.2001 referitoare la stabilirea chiriilor lunare 

pe mp. pentru spaţiile cu altă destinaţie decât cea de locuinţe şi pentru terenurile 
ocupate de construcţii, aflate în patrimoniul municipiului Galaţi şi în administrarea 
Consiliului Local, pe anul 2002 

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.91 242/11 11 2003; 
 Având în vedere avizul comisiei de buget finanţe, administrarea domeniului public şi 
privat al municipiului;   
 Având în vedere prevederile HCL nr. 392/20.11.2001 referitoare la stabilirea chiriilor 
lunare pe mp. pentru spaţiile cu altă destinaţie decât cea de locuinţe şi pentru terenurile 
ocupate de construcţii, aflate în patrimoniul municipiului Galaţi şi în administrarea 
Consiliului Local, pe anul 2002 
 Având în vedere prevederile art.38, alin. 2, lit.”f” şi art. 125 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 completează art.7 la HCL nr. 392/20.11.2001,  referitoare la stabilirea 
chiriilor lunare pe mp. pentru spaţiile cu altă destinaţie decât cea de locuinţe şi pentru 
terenurile ocupate de construcţii, aflate în patrimoniul municipiului Galaţi şi în administrarea 
Consiliului Local, pe anul 2002, cu art. 7 1 care va avea următorul cuprins:  

“Art. 71 – Chiriile pentru spaţiile cu destinaţie de garaje precum şi chiriile pentru 
terenurile ocupate de garaje, depozite cu materiale nedestinate comercializării, curţi 
interioare folosite pentru depozite, căi de acces şi peluze deţinute pe bază de contract de 
închiriere de persoanele fizice, nu se indexează pentru anul 2004”. 

Art. II – Nu se încadrează în categoria persoanelor fizice care beneficiază de 
facilitatea  menţionată la art.1, chiriaşii asimilaţi persoanelor fizice care desfăşoară activităţi 
economice pe baza liberei iniţiative, precum şi cei care exercită în mod autonom sau prin 
asociere, orice profesie liberală.  

Art. III - Primarul municipiului Galaţi se împuterniceşte cu aducerea la îndeplinire a 
prevederilor prezentei hotărâri. 
 Art. VI –Secretarul municipiului Galaţi va asigura transmiterea şi publicitatea 
prezentei hotărâri. 

Preşedinte de şedinţă 
Prisecaru Constantin 

  
                    Contrasemnează 

                                                         Secretarul municipiului Galaţi 
                                                                                                              Grigore Matei 
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