
 

HOTĂRÂREA NR. 101 

din 26 mai 2017 
privind:  reevaluarea activelor fixe corporale de natura construcțiilor și terenurilor aflate 
în domeniul public și privat al Județului Galați 

Iniţiatorul: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi Costel Fotea; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 4487/19.05.2017 

Consiliul Judeţean Galaţi; 

 Având în vedere expunerea de motive prezentată de iniţiator; 

 Având în vedere raportul de specialitate al direcţiilor din aparatul de specialitate al 

Consiliului Judeţean Galaţi; 

 Având în vedere rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4, 5 şi 6 

ale Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și 

amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, cu modificările și completările 

ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 11 din Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 3471/2008 

pentru aprobarea Normelor Metodologice privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe 

corporale aflate în patrimoniul instituțiilor publice; 

Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administrației 

publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 În baza prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1. Se aprobă reevaluarea activelor fixe corporale de natura construcțiilor și terenurilor 

aflate în domeniul public și în domeniul privat al Județului Galați de către evaluatori autorizați, 

conform reglementărilor în vigoare. 

 

 Art.2. Raportul de evaluare astfel întocmit va fi prezentat Consiliului Județean Galați. 

 

Art.3. Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către Direcţia de Economie şi 

Finanţe și Direcția Patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi. 

 

 P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

Contrasemneazǎ pentru legalitate 

          Secretarul Judeţului, 

                 Puşcaş Paul                                                                    

 Director executiv, 

                   Stoica George 
 


