
 

HOTĂRÂREA NR. 

din      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 
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EXPUNERE DE MOTIVE 
 

la proiectul de hotărâre al Consiliului Județean Galați privind reevaluarea activelor fixe 
corporale de natura construcțiilor și terenurilor aflate în domeniul public și privat al 

Județului Galați 
 
 
 
 
 
 Acest proiect de hotărâre a fost inițiat în scopul de a produce corelarea valorii activelor 
fixe corporale de natura clădirilor și terenurilor cu valoarea pieței imobiliare în contextul 
evoluțiilor generate de dinamica pieței imobiliare. 
  Proiectul de hotărâre urmărește punerea în aplicare a dispozițiilor Legii nr. 82/1991 a 
contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței Guvernului nr. 
81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, 
cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 11 din Ordinul Ministrului Finanțelor 
nr. 3471/2008 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind reevaluarea și amortizarea 
activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituțiilor publice care prevede:  
 „Începând cu data de 1 ianuarie 2008, activele fixe corporale de natura construcţiilor şi 
terenurilor aflate în patrimoniul instituţiilor publice vor fi reevaluate cel puţin o dată la 3 ani de o 
comisie numită de conducătorul instituţiei publice sau de evaluatori autorizaţi conform 
reglementărilor legale în vigoare, rezultatele reevaluării urmând a fi înregistrate în contabilitate 
până la finele anului în care s-a efectuat reevaluarea.”  
 Solicit avizul tuturor comisiilor de specialitate al Consiliului Județean Galați și propun 
aprobarea proiectului de hotărâre în forma prezentată. 
 
 
 
 
 

     PREȘEDINTE, 
     

Costel FOTEA 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

 

la proiectul de hotărâre al Consiliului Județean Galați privind reevaluarea activelor fixe 
corporale de natura construcțiilor și terenurilor aflate în domeniul public și privat al 

Județului Galați 

 

 Prin expunerea de motive, inițiatorul – Președintele Consiliului Județean Galați, 
domnul Costel Fotea – propune proiectul de hotărâre privind punerea în aplicare a dispozițiilor 
Legii nr. 82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale 
Ordonanței Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în 
patrimonial instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 11 din 
Ordinul Ministrului F inanţelor nr. 3471/2008 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind 
reevaluarea și amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimonial instituțiilor publice care 
prevede: 

 „Începând cu data de 1 ianuarie 2008, activele fixe corporale de natura construcţiilor 
şi terenurilor aflate în patrimoniul instituţiilor publice vor fi reevaluate cel puţin o dată la 3 ani de o 
comisie numită de conducătorul instituţiei publice sau de evaluatori autorizaţi conform 
reglementărilor legale în vigoare, rezultatele reevaluării urmând a fi înregistrate în contabilitate 
până la finele anului în care s-a efectuat reevaluarea.”  

 Proiectul de hotărâre respectă prevederile art. 91 alin. (1) litera c) precum și ale art. 
97 alin. (1) din același act normativ, astfel: Consiliul Județean îndeplinește „atribuții privind 
gestionarea patrimoniului județului”, iar „în exercitarea atribuțiilor ce îi revin, Consiliul Județean 
adoptă hotărâri cu votul majorității membrilor prezenți, în afară de cazurile în care legea sau 
regulamentul de organizare și funcționare a consiliului cere o altă majoritate”. 

 În consecinţă, prezentul proiect de hotărâre îndeplineşte prevederile legale 
menţionate. 
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