
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

HOTĂRÂREA Nr. 213 

din 29 iunie 2022 
 

privind: completarea Anexei nr. 10 şi modificarea Anexei nr. 13 din Hotărârea 
Consiliului Judeţean Galaţi nr. 322 din 21 decembrie 2021 privind aprobarea taxelor şi 
tarifelor la nivelul Consiliului Judeţean Galaţi pentru anul fiscal  2022 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi  Fotea Costel  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 7522/23.06.2022 

 
Consiliul Judeţean Galaţi; 

 Având în vedere referatul de aprobare al iniţiatorului; 
 Având în vedere raportul de avizare al  Comisiei  de specialitate nr. 1 a Consiliului 
Judeţean Galaţi; 
           Având în vedere notele de colaborare nr. 5569/18.05.2022 si 5569/18.05.2022 ale 
Directiei Programe; 
          Având în vedere adresa Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Galaţi nr. 
1536/18.05.2022, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 6053/18.05.2022; 

Având în vedere prevederile art. 411 alin. (2) şi (3) din Legea nr.105/2022 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, precum şi 
pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale 
administrativă a numelor persoanelor fizice; 
           Având  în  vedere  prevederile  art. 173, alin. (3), lit. c) din Ordonanța de Urgență nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
         În temeiul art.196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.I. Se aprobă completarea Anexei nr. 10 din Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi 
nr. 322 din 21 decembrie 2021 privind aprobarea taxelor şi tarifelor la nivelul Consiliului 
Judeţean Galaţi pentru anul fiscal 2022, în sensul acordarii scutirii de taxă pentru evenimente 
de interes public la care Consiliul Judeţean Galaţi este organizator sau partener în organizare. 

 
         Art.II. Se aprobă modificarea Anexei nr. 13 din Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi 
nr. 322 din 21 decembrie 2021 privind aprobarea taxelor şi tarifelor la nivelul Consiliului 
Judeţean Galaţi pentru anul fiscal 2022, conform anexei care este parte integrantă a hotărârii. 

  
Art.III. Prezenta hotărâre se va afişa pe pagina web www.cjgalati.ro a Consiliului 

Judeţean Galaţi, se va publica în Monitorul Oficial al Judeţului Galati şi se va comunica 
instituţiilor publice pentru care se aprobă: Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan 
Angheluţă” Galaţi şi Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Galaţi. 

 

P R E Ş E D I N T E, 
Costel Fotea  

Contrasemnează  pentru  legalitate 

  Secretarul General al Judeţului 

              Coca Ionel                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                Director executiv,  

                                                Geoge Stoica 
Anişca Nela Monica 
      22.06.2022 
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 Anexa 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

TAXELE ŞI TARIFELE 

pentru serviciile oferite de Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Galaţi 

 

 

 

 
 
 

Nr. 

Crt. 

Denumire taxa Taxa 

1. Taxă pentru schimbarea numelui / prenumelui pe cale 

administrativa, pentru persoanele care vor fi încadrate 

conform prevederilor Art. 411 alin. (2) lit. o), din Legea 

nr.105/2022, pentru modificarea şi completarea Legii 

119/1996 cu privire la actele de stare civilă, precum şi 

pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/2003  

privind dobândirea şi schimbarea pe cale 

administrativă a numelor persoanelor fizice. 

 

 

 

500 lei 

     


