
CONSILIUL JUDETULUI GALATI
SANDU VIORICA _ PRESEDINTE
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
COMISIA NR I BUGET FINANTE

t\xLIcb lh

RAPORT DE ACTIVITATE

2013

In perioada 01.01. 31.012.2013 am activate in Comisia nr l, Comisia buget-

finante, strategii, studii si progtroza economico-sociala in calitate de presedinte al

comisiei.

In aceasta perioada s-au efectuat 27 sedinte de comisii, unde au fost avizate un

numar de 196 de proiecte de hotarari.

Acestea au fost dezbatute, iar in urma analizarii lor s-au acordat 146 de avizs.

Tot in aceasta perioada am participat la 17 sedinte ale Consiliului Judetean in plen din

care [2 sedinte ordinare, 4 sedinte extraordinare si I sedinta deindata.

In cadrul comisiei am ar,ut intalniri si discutii cu reprezentanti ai diferitelor

unitati din subordinea Consiliului Judenrlui Gatati, reprezentanti ai societatii civile si ai

unitatilor deconcentrate aflate in subordinea guvemului. De asemene4 am participat la

mai multe sedinte ale Consiliilor locale din mai multe commune alejudetului.

In perioada 0l ianuarie - 3l decembrie 2013, in calitate de consilier judeteaa si

presedinte al Comisiei nr I am initiat, individual sau in colectiv, un numar de 5 proiecte

de hotarari, dupa cum urmeaza:

l. Repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumei de 24.320 mii lei din

sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale si a sumelor din

cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru

proiecte de inAastructua care necesita cofinantare locala si pentru sustinerea

programelor de dezvoltare locala aferente anului 2013 si estimarile pentru anii

2014-2016.



(initiatori: Sandu Viorica + presedinte CJG Nicolae Dobrovici Bacalbasa si

vicepresedinti Tania Bogdan si Comel Hamza)

2. Alocarea sumei de 500.000 lei din fondul de rezerva al Consiliului Judetului

Galati, Consiliului Local Tg. Bujor pentru realizarea obiectirului de investitie

"Achizitie centrala termica si construire amplasament centrala" ta Spitalul

orasenesc Tg. Bujor .

(initiator: Sandu Viorica)

3. Alocarea sumei de 60.000 lei din fondul de rezewa al Consiliului Judetului

Galati, Consiliului Local Namoloasa pentru executarea lucrarilor de repaftue a

sursei de captare si tratare a apei potabile.

(initiatori: Sandu Viorica + vicepresedinte Comel Hamza)

4. Majorarea capitalului social al SC CONSMANAGEMENT PARC DE

SOFT SRL calati.

(initiatod: Sardu Viorica + vicepresedinte Tania Bogdan)

5. Repartizarea sumei de 2.000.000 lei din fondul de rezerva bugetara la

unitatile administrative-tedtoriale afectate de fenomene hidrometeorologice

manifestate in perioada august-septembrie 2013, cat si a unor situatii de extrema

dificultate existente.

(initiatori: Sandu Viorica * presedinte CJG Nicolae Dobrovici Bacalbasa si

vicepresedinte Comel Harnza)

Pe parcursul anului 2013 am facut parte si din comisia de validare, in catitate de

presedinte, a carei sedinte s-au realizat cu respectarea prevederilor Legii
administratie publice locale si ale Regulamentului de organizare si functionare a

Consiliului Judetean Galati.

Pe perioada anului 2013 comisia de validare a initiat 3 proiecte de hotarari.
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