
 

 

HOTĂRÂREA Nr. ____ 

din ____________________  2018 

privind: abrogarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 256/2017 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: 25402/17.10.2018 

 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 Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea 
unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, 
cu modificările și completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile art. 3 alin. (2), ale art. 58 alin. (1) și (3), ale art. 64 și 
ale art. 65  din Legea privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi 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: 
 

 Articol unic. Se abrogă Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 256/2017 privind 
stabilirea normativelor proprii de cheltuieli pentru acțiunile de protocol și costurile pentru 
convorbiri telefonice la nivelul Consiliului Județean Galați. 

 
 
 
 
 

P R E Ş E D I N T E , 
 

COSTEL FOTEA 

 

 

 

 

 
 

Contrasemnează  pentru  legalitate 
 Secretarul  Judeţului                                                                                                         

                  Ionel COCA                               Director executiv, 

                                                                                                                                                       Constantin Cristea 

                                                                                         
           16.10.2018  



CONSILIUL JUDEȚEAN GALAȚI 
Nr. 25402/17.10.2018 
 
 
 
 
 

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

Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 256/2017 privind stabilirea 
normativelor proprii de cheltuieli pentru acțiunile de protocol și costurile 

pentru convorbiri telefonice la nivelul Consiliului Județean Galați 

 

 
 Prin Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de 

cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice, modificată şi completată prin Legea 
nr. 258/2015, a fost instituită obligativitatea, pentru unităţile administrativ-teritoriale, 
de a-şi stabili normative proprii de cheltuieli pentru acţiunile de protocol şi costurile 
pentru convorbiri telefonice.  

În aplicarea acestei prevederi, a fost adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean 
Galaţi nr. 256/2017 privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli pentru acțiunile 
de protocol și costurile pentru convorbiri telefonice la nivelul Consiliului Județean 
Galați. 

Din 2015 şi până în prezent, Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 a suferit mai 
multe modificări, ultimele fiind cele aduse de Ordonanţa Guvernului nr. 16 din 
29.08.2018, prin care obligativitatea unităţilor administrativ-teritoriale de a stabili 
normative proprii de cheltuieli a fost abrogată. 

Astfel, acestea vor aplica normativele de cheltuieli care privesc acţiunile de 
protocol şi dotarea cu autoturisme, stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001, 
forma actualizată, cu încadrarea în bugetele aprobate anual cu această destinaţie.  

 În consecinţă, Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 256/2017 privind 
stabilirea normativelor proprii de cheltuieli pentru acțiunile de protocol și costurile 
pentru convorbiri telefonice la nivelul Consiliului Județean Galați rămânând fără 
obiect, trebuie abrogată. 

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 

           16.10.2018 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr. 25402/17.10.2018 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de Hotărâre a Consiliului Județean Galați privind abrogarea Hotărârii 
Consiliului Judeţean Galaţi nr. 256/2017 privind stabilirea normativelor proprii de 
cheltuieli pentru acțiunile de protocol și costurile pentru convorbiri telefonice la 

nivelul Consiliului Județean Galați 

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

domnul Costel Fotea, propune spre adoptare proiectul de hotărâre privind abrogarea 

Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 256/2017 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. (3) și alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 

80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației 

publice și instituțiile publice, modificată prin Ordonanţa Guvernului nr. 16/2018, potrivit 

cărora [„(1) Prin prezenta ordonanţă se stabilesc normative de cheltuieli pentru instituţiile 

şi autorităţile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 

500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 2 alin. 

(1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, inclusiv 

activităţile finanţate integral din venituri proprii, înfiinţate pe lângă instituţiile publice. [...] (3) 

Entităţile prevăzute la alin. (1) şi (2) efectuează cheltuieli de natura celor care fac obiectul 

prezentei ordonanţe, cu încadrarea în bugetele aprobate anual cu această destinaţie. (4) 

Normativele de cheltuieli privesc acţiunile de protocol şi dotarea cu autoturisme.”],  

- prevederile art. 58 alin. (1) şi (3) din Legea privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, [„(1) După intrarea în vigoare a unui act normativ, pe durata 

existenţei acestuia pot interveni diferite evenimente legislative, cum sunt: modificarea, 

completarea, abrogarea, republicarea, suspendarea sau altele asemenea.” [...] 

„Evenimentele legislative pot fi dispuse prin acte normative ulterioare de acelaşi nivel sau 

de nivel superior, având ca obiect exclusiv evenimentul respectiv, dar şi prin alte acte 

normative ulterioare care, în principal, reglementează o anumită problematică, iar ca 

măsură conexă dispun asemenea evenimente pentru a asigura corelarea celor două acte 

normative interferente.”], 

- prevederile art. 64 alin. (1) şi (3) din Legea privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, conform cărora [„Prevederile cuprinse într-un act normativ, 



contrare unei noi reglementări de acelaşi nivel sau de nivel superior, trebuie abrogate. 

Abrogarea poate fi totală sau parţială.” [...] „Abrogarea unei dispoziţii sau a unui act 

normativ are caracter definitiv.”], 

- 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                                         
 


