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HCL nr. 560/2019 

ROMANIA  

JUDEŢUL GALAŢI  

MUNICIPIUL GALAŢI  

CONSILIUL LOCAL 
  

H O T Ă R Â R E A  nr.  560 

din  12.12.2019 
 

privind stabilirea redevenţei lunare datorate, în anul 2020, de către Societatea 

Administraţia Pieţelor Agroalimentare S.A. Galaţi, pentru activitățile și 

bunurile ce fac obiectul de delegare a gestiunii serviciului public de 

administrare și exploatare a piețelor din municipiul Galaţi 
 

Iniţiator: Primarul municipiului Galaţi, Ionuț-Florin Pucheanu 

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 611.02.12.2019 
  

Consiliul local al municipiului Galaţi, întrunit în ședință ordinară în data de 

12.12.2019; 

Având în vedere referatul de aprobare nr. 1364044/03.12.2019, al inițiatorului -  

Primarul municipiului Galaţi, Ionuț-Florin Pucheanu;  

 Având în vedere raportul de specialitate nr. 1364063/03.12.2019 al Direcției 

Financiar Contabilitate; 

Având în vedere avizul comisiei de buget, finanţe, administrarea domeniului 

public şi privat al municipiului Galați; 

Având în vedere dispozițiile art. 1 din HCL nr. 70/11.06.1998 privind înființarea 

Societății Comerciale „Administrația Piețelor Agroalimentare” S.A. Galați, prin 

reorganizarea RA Administrația Piețelor Comerciale Galați, cu modificările și 

completările ulterioare; 

Având în vedere dispozițiile art. 307 alin. (4) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare; 

Având în vedere dispozițiile art. 108 lit. „b”, art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. „c”, 

alin. (6) lit. „a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
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H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art. 1 – Se aprobă redevența lunară datorată, în anul 2020, de către Societatea  

Administraţia Pieţelor Agroalimentare S.A. Galaţi, pentru activitățile și bunurile ce fac 

obiectul de delegare a gestiunii serviciului public de administrare și exploatare a 

piețelor din municipiul Galaţi, de 35.208 lei/lună. 

Art. 2 – (1) Plata redevenței se va face trimestrial, în rate egale, până la data 

de 15 inclusiv a lunilor martie, iunie, septembrie și noiembrie ale fiecărui an. 

           (2) Pentru neplata la termenele scadente se datorează majorări de întârziere, 

calculate potrivit legislației în vigoare referitoare la colectarea creanțelor bugetelor 

locale. 

Art. 3 – Directorul General al Societății Administrația Piețelor Agroalimentare 

S.A. Galați se împuterniceşte cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri. 

Art. 4 – Secretarul General al municipiului Galaţi va asigura transmiterea şi 

publicitatea prezentei hotărâri. 

 

 

Preşedinte de şedinţă, 

 

 

 

 

Contrasemnează, 

Secretar General, 
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