
 
 ROMÂNIA 

     JUDEŢUL GALAŢI 

   MUNICIPIUL GALAŢI 

    CONSILIUL  LOCAL 

 
H O T Ă R Â R E A nr. 625 

din 19 12  2003 
 
 

privind: aprobarea taxei de emitere a acordului unic 
  

Consiliul local al municipiului Galaţi 
 INIŢIATOR: Primarul municipiului Galaţi 
  

Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
Având în vedere raportul de specialitate nr.389 512/11 12 2003; 

 Având în vedere avizul comisiei de buget finanţe, administrarea domeniului public şi privat 
al municipiului; 
 Având în vedere prevederile HCL nr.608/20 11 2003 privind constituirea comisiei de 
Acorduri unice pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare şi aprobarea regulamentului 
de funcţionare a comisiei; 

Având în vedere prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001; 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E  
 

       Art. 1 –Pentru fiecare aviz necesar emiterii acordului unic, se datorează o taxă în 
valoare de 50 000 lei. 

Art.2 – Taxa pentru emiterea acordului unic reprezintă însumarea taxelor stabilite în 
condiţiile art.1.  

Art. 3 - Costul formularelor tipizate prevăzute de Legea nr.50/1991, stabilit în funcţie de 
numărul de pagini este de 2 500 lei/pag. 

Art.4 – Taxa stabită la art.1 şi costul formularelor necesare autorizării se indexează anual 
până la data de 30 noiembrie a fiecărui an fiscal, pe baza indicelui de inflaţie aferent unei perioade 
de 12 luni, care se sfârşeşte la 1 noiembrie a aceluiaşi an şi se aplică în anul următor. 

Art.5 – Se aprobă încheierea de convenţii între Consiliul Local al municipiului Galaţi,  
furnizorii de utilităţi şi  reprezentanţii serviciilor descentralizate ale statului, denumiţi în 
continuare avizatori. 

Art. 6 - Taxa pentru eliberarea  acordului unic şi taxele pentru obţinerea de către comisie a  
avizelor de la avizatori se achită de solicitanţi la casieria Primăriei municipiului Galaţi. 

Taxele încasate pentru avizele emise de avizator se virează în contul acestora conform 
convenţiilor. 

Art. 7 – Primarul municipiului Galaţi va stabili de comun acord, cu conducerile societăţilor 
de sub autoritatea Consiliului Local Galaţi  şi a serviciilor descentralizate, termenul de eliberare  a 
avizelor precum şi taxa ce se va achita pentru fiecare aviz. 
 
 
 
 



 
 
 Art.8 – Comisia de Acorduri Unice constituită conform HCL nr. 608/2003 se va întruni o 
dată pe săptămână pentru analizarea documentaţiilor depuse. 

Art.9 - Primarul municipiului Galaţi se împuterniceşte cu aducerea la îndeplinire a  
prevederilor prezentei hotărâri. 

Art.10 – Secretarul municipiului Galaţi va asigura transmiterea şi publicitatea prezentei 
 hotărâri                                                  

 
 
 
 

Preşedinte de şedinţă 
Popa Florin 

                    Contrasemnează 
                                                         Secretarul municipiului Galaţi 

                                                                                                              Grigore Matei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


	 ROMÂNIA 
	 
	H O T Ă R Â R E A nr. 625 
	  
	Consiliul local al municipiului Galaţi 
	 
	 
	H O T Ă R Ă Ş T E  
	Art. 6 - Taxa pentru eliberarea  acordului unic şi taxele pentru obţinerea de către comisie a  avizelor de la avizatori se achită de solicitanţi la casieria Primăriei municipiului Galaţi. 
	Taxele încasate pentru avizele emise de avizator se virează în contul acestora conform convenţiilor. 
	Art. 7 – Primarul municipiului Galaţi va stabili de comun acord, cu conducerile societăţilor de sub autoritatea Consiliului Local Galaţi  şi a serviciilor descentralizate, termenul de eliberare  a avizelor precum şi taxa ce se va achita pentru fiecare aviz. 
	Art.9 - Primarul municipiului Galaţi se împuterniceşte cu aducerea la îndeplinire a  



	 
	 
	 
	 
	Preşedinte de şedinţă 
	                                                                                                              Grigore Matei 



