






















































































































CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 

Nr. 6466/25.07.2017 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Consiliului Judeţean Galaţi pe 

anul 2017 

 

Conform adresei nr. 6210/24.07.2017 de la Spitalul Orășenesc Tg. Bujor au fost majorate 
subvențiile din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății cu 
suma de 110 mii lei și totodată a fost alocată suma de 20 mii lei pentru SF privind înlocuirea 
acoperișului la clădirea administrație, farmacie și laborator analize medicale, sumă ce provine din 
diminuarea poziției grup electrogen. 
 Conform adresei nr. 6210/24.07.2017 de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Sf. Apostol 
Andrei Galați în cadrul aceluiași buget au fost renunțări la poziția de dotări independente în valoare 
de 572,60 mii lei concomitent cu introducerea unor puncte noi cu aceeași valoare. 

Au fost introduse următoarele obiective noi de investiții care vor fi finanțate din excedentul 

anilor precedenți în valoare de 15.027 mii lei astfel: 

 

-mii lei- 

Nr. 

crt. 
Obiective Sumă 

1. 
Extindere și reamenajare secție radioterapie Spitalul Clinic Județean  de Urgență  

Sfântul Apostol Andrei 
4.572 

2. 
Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional între localitățile 

Vârlezi - Tg. Bujor - Umbrărești - Viile - Fârțănești - Foltești (DJ 242) (FEDR) 
6.000 

3. 
Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional între localitățile 

Matca - Valea Mărului - Cudalbi - Slobozia Conachi - Smârdan (DJ 251) (FEDR) 
1.500 

4. 
Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul 

Buciumeni - Nicorești - Cosmești - Movileni - Barcea (DJ 252) (FEDR) 
1.000 

5. 

Sistem încălzire imobile Consiliul Județean Galați (str. Traian nr. 203, bloc Cristal 

str. Al. Ioan Cuza nr. 47, bloc L, ap. 4, Str. Iancu Fotea, bloc B4, ap. Nr. 15 și 18 str. 

N. Alexandrescu nr. 2) 

380 

6. Sistem încălzire imobil Centru Militar str. Domnească nr. 92 140 

7. Sistem încălzire imobil Protecția Civilă str. Eroilor nr. 20 220 

8. Sistem încălzire Şcoala Gimnazială Specială Emil Gârleanu  (imobil P.P. Neveanu) 350 

9. 
Extindere, reabilitare, modernizare și dotare UPU Sp. Clinic Jud. de Urgență Sf. 

Apostol Andrei (DT, DALI, avize, acorduri) 
110 

10. 
Construire pavilion pediatrie și modernizare Spital Orășenesc Tg. Bujor (DT, DALI, 

avize, acorduri) 
80 

11. Reabilitare ecologică lac de acumulare Pădurea Gârboavele (studii)  25 

12. 
Sisteme încălzire imobile DGASPC Galați ( str. Blaj nr. 11 și str. Furnaliștilor  

nr. 7) 
415 

13. Sistem încălzire imobil Muzeul de Istorie Paul Păltănea 200 

14. Sistem încălzire imobil Muzeul de Artă Vizuală 35 

 TOTAL 15.027 

 



Potrivit art. 49 alin. (4) și (7) din  Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare „(4) Virările de credite bugetare de la un 

capitol la alt capitol al clasificaţiei bugetare şi de la un program la altul se aprobă de autorităţile 

deliberative, pe baza justificărilor corespunzătoare ale ordonatorilor principali de credite, şi se pot 

efectua înainte de angajarea cheltuielilor. 

(7) Virările de credite bugetare, în condiţiile prevederilor alin. (4), se pot efectua începând cu 

trimestrul al III-lea al anului bugetar.” 

 

 Faţă de cele prezentate mai sus solicităm raportul de avizare al comisiilor de specialitate nr. 

1, 2, 3, 4, 5 şi 6 ale Consiliului Judeţean Galaţi. 

Faţă de cele prezentate, supunem spre aprobare şedinţei în plen a Consiliului Judeţean 

Galaţi, proiectul de hotărâre alăturat. 

 

 

PREŞEDINTE, 

Costel Fotea 

 

 

 

 

 

 

Consilieri CJ 

Viorica Sandu, 

 

 

Mitică Sandu 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr. 6466/25.07.2017  

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Consiliului Judeţean 

Galaţi, pe anul 2017 

 
 
 Iniţiatorii: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi Costel Fotea, Consilierii Județeni 
Viorica Sandu și Mitică Sandu prezintă un proiect de hotărâre al cărui scop este rectificarea 
bugetului local al Consiliului Judeţean Galaţi  pe anul 2017. 

Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază: 
- Legea nr. 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017, 
- art. 19 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare care prevede „Aprobarea şi rectificarea bugetelor (1) Bugetele locale şi 
celelalte bugete prevăzute la art. 1 alin. (2) se aprobă astfel: 

a) bugetele locale, bugetele împrumuturilor externe şi interne şi bugetele fondurilor 
externe nerambursabile, de către consiliile locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, 
sectoarelor, judeţelor şi de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz; 

b) bugetele instituţiilor publice, de către consiliile prevăzute la lit. a), în funcţie de 
subordonarea acestora.” 

- art. 49 alin. (4) și (7) din  Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare „(4) Virările de credite bugetare de la un 
capitol la alt capitol al clasificaţiei bugetare şi de la un program la altul se aprobă de autorităţile 
deliberative, pe baza justificărilor corespunzătoare ale ordonatorilor principali de credite, şi se 
pot efectua înainte de angajarea cheltuielilor. 

(7) Virările de credite bugetare, în condiţiile prevederilor alin. (4), se pot efectua 
începând cu trimestrul al III-lea al anului bugetar.” 

- prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. a) coroborate cu art. 104 alin. (1) lit. c) 
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Au fost introduse următoarele obiective noi de investiții care vor fi finanțate din 
excedentul anilor precedenți în valoare de 15.027 mii lei astfel: 

 
-mii lei- 

Nr. 

crt. 
Obiective Sumă 

1. 
Extindere și reamenajare secție radioterapie Spitalul Clinic Județean  de 

Urgență  Sfântul Apostol Andrei 
4.572 

2. 
Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional între localitățile 

Vârlezi - Tg. Bujor - Umbrărești - Viile - Fârțănești - Foltești (DJ 242) (FEDR) 
6.000 

3. 
Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional între localitățile 

Matca - Valea Mărului - Cudalbi - Slobozia Conachi - Smârdan (DJ 251) (FEDR) 
1.500 

4. 
Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul 

Buciumeni - Nicorești - Cosmești - Movileni - Barcea (DJ 252) (FEDR) 
1.000 

5. 

Sistem încălzire imobile Consiliul Județean Galați (str. Traian nr. 203, bloc 

Cristal str. Al. Ioan Cuza nr. 47, bloc L, ap. 4, Str. Iancu Fotea, bloc B4, ap. Nr. 

15 și 18 str. N. Alexandrescu nr. 2) 

380 



6. Sistem încălzire imobil Centru Militar str. Domnească nr. 92 140 

7. Sistem încălzire imobil Protecția Civilă str. Eroilor nr. 20 220 

8. 
Sistem încălzire Şcoala Gimnazială Specială Emil Gârleanu  (imobil P.P. 

Neveanu) 
350 

9. 
Extindere, reabilitare, modernizare și dotare UPU Sp. Clinic Jud. de Urgență Sf. 

Apostol Andrei (DT, DALI, avize, acorduri) 
110 

10. 
Construire pavilion pediatrie și modernizare Spital Orășenesc Tg. Bujor (DT, 

DALI, avize, acorduri) 
80 

11. Reabilitare ecologică lac de acumulare Pădurea Gârboavele (studii)  25 

12. 
Sisteme încălzire imobile DGASPC Galați ( str. Blaj nr. 11 și str. Furnaliștilor  

nr. 7) 
415 

13. Sistem încălzire imobil Muzeul de Istorie Paul Păltănea 200 

14. Sistem încălzire imobil Muzeul de Artă Vizuală 35 

 TOTAL 15.027 

 

 
 Conform adresei nr. 6210/24.07.2017 de la Spitalul Orășenesc Tg. Bujor au fost 
majorate subvențiile din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul 
sănătății cu suma de 110 mii lei și totodată a fost alocată suma de 20 mii lei pentru SF privind 
înlocuirea acoperișului la clădirea administrație, farmacie și laborator analize medicale” sumă 
ce provine din diminuarea poziției grup electrogen. 
 Conform adresei nr. 6210/24.07.2017 de la Spitalul Clinic de Urgență Județean Galați 
Sf. Apostol Andrei în cadrul aceluiași buget au fost renunțări de dotări independente în valoare 
de 572.6 mii lei concomitent cu introducerea unor puncte noi la aceeași valoare. 

În consecinţă, proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Consiliului 
Judeţean Galaţi pe anul 2017  îndeplineşte condiţiile legale. 
  
 
 

DIRECŢIA ECONOMIE ŞI FINANŢE 
DIRECTOR EXECUTIV, 

                 George Stoica 
 

DIRECŢIA  DEZVOLTARE REGIONALĂ, 
DIRECTOR EXECUTIV, 

Camelia Epure 
 

DIRECŢIA ARHITECT ŞEF. 
ARHITECT ŞEF, 

Mărioara Dumitrescu 
 

DIRECŢIA DE PATRIMONIU, 
DIRECTOR EXECUTIV, 

Constantin Cristea 
 

SERVICIUL  CONTENCIOS ŞI PROBLEME JURIDICE, 
                      


