
ROMANIA 

JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL GALATI 

CONSILIUL LOCAL 

 

PROIECT DE HOTARARE  nr. 414 

                          din 03.07.2018 

 

privind: modificarea HCL nr. 444/26.11.2015 privind aprobarea taxei speciale de habitat şi a 

Regulamentului pentru constatarea, stabilirea, încasarea şi utilizarea taxei speciale de 

habitat, cu modificarile ulterioare 

 

Initiator:Viceprimarul Municipiului Galati, Sorin Cristian Enache; 

 

Consiliul local al Municipiului Galati, întrunit în ședință ordinară, in data de 

____________; 

Avand in vedere expunerea de motive nr. 55514/29.06.2018, a initiatorului 

Viceprimarul Municipiului Galati, Sorin Cristian Enache,  

Avand in vedere raportul de specialitate nr. 55516/29.06.2018, al Directiei  Impozite, 

taxe si alte venituri locale ; 

Avand in vedere raportul de avizare al comisiei de buget, finante, administrarea 

domeniului public si privat al municipiului; 

Avand in vedere disp. art. 484 si art. 485 din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, 

cu modificarile si completarile ulterioare; 

Avand in vedere dispozitiile OG nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi 

persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 

septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive entice, modificata prin Legea nr. 126/2017; 

Avand in vedere dispozițiile art.30, din Legea privind finantele publice locale nr. 

273/2006; 

Avand in vedere dispozițiile art.36, alin. (1), alin. (2), lit. „c”, alin. (5), lit. „a” din Legea 

administratiei publice locale nr. 215/2001,republicata in 2007, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

 



In temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administratiei publice locale nr. 

215/2001,republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

 

 

H O T A R A S T E: 
   

Art. 1 – Se completeaza art. 9 din Regulamentul pentru constatarea, stabilirea, 

incasarea si utilizarea taxei speciale de habitat aprobat prin HCL 444/26.11.2015 cu lit. e care va 

avea urmatorul cuprins:  

„ e)  persoanele persecutate de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de 

la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice.” 

Art. 3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri. 

Art. 4 - Secretarul municipiului Galati va asigura transmiterea si publicitatea 

prezentei hotariri. 

 

 

 

 

 

Presedinte de sedinta, 

 

 

 

 

 

              Avizat, 

                                                                            Secretarul Municipiului Galați, 
                                                                           Radu Octavian Kovacs 

 

        

 

 



          ROMANIA  
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            PRIMAR         
    
 
 

       EXPUNERE DE MOTIVE 

                                                         Nr.    55514/29.06.2018 
 
                   In conformitate cu disp. art. 484 din Legea nr. 227/08.09.2015 privind codul fiscal, cu 

modificarile si completarile ulterioare care a intrat in vigoare incepand cu 01.01.2016, pentru 

functionarea unor servicii publice locale create in interesul persoanelor fizice, Consiliul Local al mun. 

Galati poate adopta taxe speciale. 

         Domeniile in care Consiliul Local al mun. Galati poate adopta taxe speciale pentru serviciile 

publice locale precum si cuantumul acestora se stabilesc  in conformitate cu disp. Legii nr. 273/2006 

privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare. 

         Astfel, prin HCL 444/26.11.2015 s-a aprobat taxa speciala de habitat si Regulamentul pentru 

constatarea, stabilirea, incasarea si utilizarea taxei speciale de habitat, in conformitate cu noile 

reglementari legislative. 

        Art. 9 din Regulamentul pentru constatarea, stabilirea, incasarea si utilizarea taxei speciale de 

habitat, enumera categoriile de persoane exceptate de la plata taxei speciale de habitat, si anume: 

veteranii de razboi si vaduvele veteranilor de razboi nerecasatorite, persoanele fizice prevazute la 

Decretul – Lege nr. 118/1990, republicat, cu completarile si modificarile ulterioare, reprezentantii 

legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat si ai minorilor incadrati in gradul I de invaliditate si 

persoanele cu handicap grav sau accentuat, persoanele incadrate in gradul I de invaliditate. 

       Aceste categorii de persoane sunt scutite si de la plata impozitului pe cladiri, conform disp. art. 

485 din Legea nr.227/2015 privind codul de procedura fiscala, cu completarile si modificarile 

ulterioare. 

       Prin Legea nr. 126/2017 a fost modificata OG nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi 

persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 

pana la 6 martie 1945 din motive etnice.  

        Astfel, categoria de persoane exceptate de la plata taxei de habitat trebuie sa includa si persoanele 

persecutate de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 

martie 1945 din motive etnice, in respectarea principiilor fiscalitatii. 

 

VICEPRIMAR, 

SORIN CRISTIAN ENACHE 

 

28.06.2018 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
 

Nr. 55516/29.06.2018 
 
 
 
 

privind: modificarea art.9 din Regulamentul pentru constatarea, stabilirea, incasarea si 
utilizarea taxei speciale de habitat aprobat prin HCL nr. 444/26.11.2015 privind 
aprobarea taxei speciale de habitat şi a Regulamentului pentru constatarea, stabilirea, 
încasarea şi utilizarea taxei speciale de habitat, cu modificarile ulterioare 
 

Prin HCL nr. 444/2015  s-a aprobat Regulametul pentru constatarea, stabilirea, 
incasarea si utilizarea taxei speciale de habitat. 

Art. 9 din Regulament enumera categoriile de persoane exceptate de la plata 
taxei speciale de habitat, si anume: veteranii de razboi si vaduvele veteranilor de razboi 
nerecasatorite, persoanele fizice prevazute la Decretul – Lege nr. 118/1990, republicat, 
cu completarile si modificarile ulterioare, reprezentantii legali ai minorilor cu handicap 
grav sau accentuat si ai minorilor incadrati in gradul I de invaliditate si persoanele cu 
handicap grav sau accentuat, persoanele incadrate in gradul I de invaliditate. Aceste 
categorii de persoane sunt scutite si de la plata impozitului pe cladiri, conform disp. art.  
484 si art. 485 din Legea nr.227/2015 privind codul de procedura fiscala, cu completarile 
si modificarile ulterioare. 

Prin Legea nr. 126/2017 a fost modificata OG nr. 105/1999 privind acordarea unor 
drepturi persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere 
de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice.  

Astfel, categoria de pesoane exceptate de la plata taxei de habitat trebuie sa 
includa si persoanele persecutate de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere 
de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice. 

Avand in vedere cele expuse mai sus propunem modificarea art. 9 din 
Regulamentul  pentru constatarea, stabilirea, încasarea şi utilizarea taxei speciale de 
habitat aprobat prin HCL nr. 444/26.11.2015 astfel: 

Dupa lit. d se introduce o noua litera, respectiv lit. e) care va avea urmatorul 
cuprins: 

“persoanele persecutate de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de 
la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice.” 

 
 
 



 
Proiectul de Hotărâre pentru modificarea art. 9 din Regulamentul pentru 

constatarea, stabilirea, încasarea şi utilizarea taxei speciale de habitat aprobat prin HCL 
nr. 444/26.11.2015, întrunește condițiile de legalitate pentru a fi supus dezbaterii, 
analizei și aprobării de către Consiliul Local al municipiului Galați. 

 
În temeiul art. 36, alin.(1), alin. (2) lit.”c” şi alin (5) lit. „a” si art. 45 alin.(1) din 

Legea nr. 215/2001 –administraţiei publice locale, republicată, cu modificarile si 
completarile ulterioare, art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 
propunem  Consiliului Local Galati, aprobarea incepind cu 01.01.2019, acordarii scutirii 
de la taxei speciale de habitat pentru persoanele persecutate de catre regimurile 
instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din 
motive etnice, prin modificarea art. 9 din Regulametul pentru constatarea, stabilirea, 
incasarea si utilizarea taxei speciale de habitat. 

 
 
 

DIRECTOR 
DIRECTIA IMPOZITE, TAXE SI ALTE VENITURI LOCALE 

EC DANIEL STADOLEANU 
 
 

                                                                                                        Avizat juridic, 
                                                                                                       Sef Serv UESA 

                                        CJ Adriana Enache 
 
 
 
 
 
 

28.06.2018 
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