
 

 

HOTĂRÂREA Nr. ____ 

din ____________________  2017 

privind: stabilirea normativelor proprii de cheltuieli pentru acțiunile de protocol și 
costurile pentru convorbiri telefonice la nivelul Consiliului Județean Galați 

Iniţiator: Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 28559/14.12.2017 

 Consiliul Judeţean Galaţi: 
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
 Având în vedere raportul de specialitate al direcţiilor din aparatul de specialitate al 
Consiliului Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 1 de buget-
finanţe, strategii, studii şi prognoză economico-socială; 
 Având în vedere prevederile art. 1 alin. (1), (2) şi (5) și ale art. 7 alin. (1) din 
Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru 
autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În baza 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 plafonul maxim de cheltuieli pentru acțiunile de protocol la nivelul 
Consiliului Judeţean Galaţi prevăzute în Anexa din prezenta hotărâre. 

Art.2. (1) Se aprobă normativul privind costurile pentru convorbiri telefonice la 
nivelul Consiliului Județean Galați, la plafonul maxim de 20.000 lei/lună pentru 
abonamentele de telefonie fixă și la plafonul maxim de 7.000 lei/lună pentru abonamentele 
de telefonie mobilă. 

(2) Nu se consideră depășire la cheltuielile privind convorbirile telefonice, 
cheltuielile care la sfârșitul anului se încadrează în limita bugetului anual aprobat. 

Art.3. Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Economie şi Finanţe din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi va răspunde de ducerea la îndeplinire a 
prezentei hotărâri. 

 
 
 
 
 
 
 

P R E Ş E D I N T E , 
 

COSTEL FOTEA 

 

 

 
 

Contrasemnează  pentru  legalitate 
 Secretarul  Judeţului                                                                                                         

                  Paul  Puşcaş                               Director executiv/Constantin Cristea 

                                                                               Director executiv adjunct/Pufu Eugenia 
                                                                                                                                                          13.12.2017             
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ANEXĂ 
 

 

 

 

Nr. 
crt. 

Acțiuni de protocol Limita maximă 

I Organizarea de mese oficiale și cocteiluri  

A Limite valorice pentru mese oficiale oferite de președinte 60 lei/persoană 

B Limite valorice pentru cocteiluri oferite de președinte 12,50 lei/ 
persoană 

II Invitarea în țară a unor delegații pe cheltuiala părții române  

A Cheltuieli zilnice de masă pentru invitați ai președintelui 90 lei/persoană 

B 1. Alte cheltuieli: cafea, apă minerală, sucuri sau alte tratații oferite în 
timpul tratativelor sau ședințelor 

6,50 lei/persoană 

2. Cadouri 225 lei/delegație 

III Cheltuieli pentru însoțitori  

Însoțitorii delegaților străini care se deplasează în altă localitate beneficiază de 
masă și cazare în condițiile prevăzute prin hotărâre a Guvernului – cheltuieli de 
masă pentru șoferi 

15 lei/persoană/zi 

IV Alte prevederi  

Fond la dispoziția președintelui consiliului județean, din care: 20 lei/salariat din 
aparatul propriu 

    Pentru cheltuieli de reprezentare și tratații în limita sumei de 2,50 lei/salariat din 
aparatul propriu 

 

Notă: Pct. I „Organizarea de mese oficiale și cocteiluri” 
1. Mesele oficiale (dejunuri, dineuri) se pot organiza cu ocazia vizitei cu caracter oficial în țară 

a unor persoane din străinătate, în limita sumelor prevăzute de normativ. Normativul poate 
fi majorat cu până la 20% pentru mesele prevăzute la pct. IA, cu aprobarea președintelui 
consiliului județean. 

2. Cocteilurile pot fi organizate, în situațiile în care se impun astfel de manifestări, în limita 
normativului, cu aprobarea președintelui consiliului județean. 

3. În cazurile prevăzute la pct. IA, numărul reprezentanților din partea română nu poate 
depăși: 2-3 reprezentanți români la 1-2 străini; 3-5 reprezentanți români la 3-4 străini; un 
număr de reprezentanți români cel mult egal la 5 sau mai mulți străini. 

4. Acțiunile prevăzute la pct. I „Organizarea de mese oficiale și cocteiluri” se pot organiza o 
singură dată, pentru fiecare delegație, la venirea sau la plecarea acesteia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



CONSILIUL JUDEȚEAN GALAȚI 
Nr.28559/14.12.2017 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de Hotărâre a Consiliului Județean Galați privind stabilirea 

normativelor proprii de cheltuieli pentru acțiunile de protocol și costurile 
pentru convorbiri telefonce la nivelul Consiliului Județean Galați 

 
Potrivit Legii nr. 258/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanței 

Guvernului nr. 80/2001, unităţile administrativ-teritoriale stabilesc normativele proprii 
de cheltuieli, de natura celor care fac obiectul Ordonanței Guvernului nr. 80/2001, 
prin hotărâre a consiliului județean. 

Normativele de cheltuieli privesc acţiunile de protocol, dotarea cu autoturisme, 
precum şi costurile pentru convorbiri telefonice. 

Normativele de cheltuieli stabilite ca limite maxime, în cadrul cărora se pot 
aproba şi efectua cheltuieli pentru acţiunile de protocol sunt prezentate în anexa la 
prezentul proiect de hotărâre. 

 În cadrul limitelor maxime, ordonatorul principal de credite poate aproba 
niveluri inferioare de cheltuieli, în funcţie de condiţiile specifice şi de modul de 
desfăşurare a acţiunii, precum şi în raport cu sursele de finanţare ce pot fi atrase, în 
condiţiile legii, la realizarea acestora. 

Decontarea cheltuielilor se face în baza unui referat de necesitate în care se 
prezintă natura cheltuielilor care urmează a fi efectuate, la care se ataşează 
documentele justificative. 

 
În ceea ce privește normativul privind costurile pentru convorbiri telefonice, 

considerăm că limitele maxime de 20.000 lei/lună pentru abonamentele de telefonie 
fixă și de 7.000 lei/lună pentru abonamentele de telefonie mobilă sunt suficiente 
pentru desfășurarea activităților și exercitarea atribuțiilor în condiții optime, de către 
președintele și vicepreședinții consiliului județean, consilierii județeni, secretarul 
județului, administratorul public, de către aparatul de specialitate al consiliului, 
precum şi de către Protecţia Civilă şi Centrul Militar Judeţean.  

 
Solicităm raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de 

specialitate, precum şi avizul Comisiei de specialitate nr. 1 buget-finanţe, strategii, 
studii şi prognoză economico-socială a Consiliului Judeţean Galaţi. 

 
Faţă de cele prezentate, solicităm aprobarea proiectului de hotărâre în forma 

prezentată. 
 
 

P R E Ș E D I N T E, 
 

Costel FOTEA 

 

 
 

 

 

Director executiv/Constantin Cristea 
Director executiv adjunct/Pufu Eugenia 
           13.12.2017 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr.28559/14.12.2017 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind stabilirea normativelor proprii 
de cheltuieli pentru acțiunile de protocol și costurile pentru convorbiri telefonce la nivelul 

Consiliului Județean Galați 

 
Prin expunerea de motive, iniţiatorul – Președintele Consiliului Județean Galați, 

domnul Costel Fotea, propune spre adoptare proiectul de hotărâre privind stabilirea 
normativelor proprii de cheltuieli pentru acțiunile de protocol și costurile pentru convorbiri 
telefonice la nivelul Consiliului Județean Galați. 

Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază prevederile art. 1 alin. (1), alin. (2) și 
alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de 
cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, modificată prin 
Legea nr. 258/2015, potrivit cărora [(1) Prin prezenta ordonanţă se stabilesc normative de 
cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, indiferent de modul 
de finanţare a activităţii acestora. (2) Normativele de cheltuieli privesc: acţiunile de 
protocol, dotarea cu autoturisme, precum şi costurile pentru convorbiri telefonice. [...] (5) 
Unităţile administrativ-teritoriale stabilesc normativele proprii de cheltuieli, de natura celor 
care fac obiectul prezentei ordonanţe, prin hotărâre a consiliului local, respectiv hotărâre a 
consiliului judeţean.”], prevederile art. 4 alin. (1), conform cărora [Normativele de cheltuieli 
stabilite ca limite maxime, în cadrul cărora se pot aproba şi efectua cheltuieli pentru acţiuni 
de protocol de către ministere, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice 
centrale, autorităţile administraţiei publice locale, precum şi de către instituţiile publice din 
subordinea acestora, sunt prevăzute în anexa nr. 2.], prevederile art. 7 alin. (1) 
[Cheltuielile anuale pentru convorbiri telefonice se reduc cu 10% pentru toate autorităţile 
administraţiei publice şi instituţiile publice (…). Cheltuielile privind convorbirile telefonice 
vor putea fi majorate în raport cu evoluţia indicelui inflaţiei.], precum şi prevederile art. 91 
alin. (1) lit. f) [„Consiliul judeţean îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii: 
f) alte atribuţii prevăzute de lege”], şi ale art. 97 alin. (1) din Legea 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare [„În 
exercitarea atribuţiilor ce îi revin consiliul judeţean adoptă hotărâri cu votul majorităţii 
membrilor prezenţi, în afară de cazurile în care legea sau regulamentul de organizare şi 
funcţionare a consiliului cere o altă majoritate”]. 

În concluzie, considerăm că proiectul de hotărâre astfel iniţiat întruneşte condiţiile   
de legalitate de a fi supus dezbaterii şedinţei în plen a Consiliului Judeţean Galaţi. 
 

DIRECŢIA PATRIMONIU                                    DIRECTOR EXECUTIV, 
                                                                                   Constantin Cristea 
 
 

DIRECŢIA ECONOMIE                                       DIRECTOR EXECUTIV, 
ŞI FINANŢE                                                                 George Stoica 
                                                                                       

 
DIRECŢIA DE DEZVOLTARE                             DIRECTOR EXECUTIV, 
REGIONALĂ                                                             Camelia Epure 

 
 

DIRECŢIA ARHITECT ŞEF                                      ARHITECT ŞEF, 
                                                                                Mărioara Dumitrescu     

 
 

SERVICIUL CONTENCIOS                                       ŞEF SERVICIU, 
   ŞI PROBLEME JURIDICE                                         
 


