
 
HOTĂRÂREA NR. 

din      2018 
 

 

privind: rectificarea bugetului local şi a bugetului instituţiilor publice şi activitãţilor 

finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi aprobarea bugetului fondurilor 

nerambursabile pe anul 2018                              

Iniţiatori: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi Costel Fotea, Consilierii Judeţeni 

Viorica Sandu şi Mitică Sandu; 

Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 3161/22.03.2018 

 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 Judeţului Galaţi; 

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

şi 6 ale Consiliului Judeţului Galaţi; 

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018; 

Având în vedere adresa nr. 945/09.03.2018 a Şcolii Gimnaziale C-tin Pufan; 

Având în vedere adresa nr. 10588/07.03.2018 a Direcţiei Generale de Asistenţã 

Socialã şi Protecţia Copilului; 

Având în vedere adresa nr. 5198/09.03.2018 a Spitalului Judeţean de Urgenţă “Sf. 

Apostol Andrei”; 

Având în vedere adresa nr. 3236/05.03.2018 a Spitalului de Pneumoftiziologie; 

Având în vedere adresa nr. 1893/05.03.2018 a Spitalului Clinic de Boli Infecţioase 

“Sf. Cuvioasa Parascheva”; 

Având în vedere adresa nr. 724/05.03.2018 a Spitalului Orãşenesc Tg. Bujor; 

Având în vedere prevederile Legii 273/2006 privind finanţele publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere art. 91 alin. (1) lit. (b), alin. (3) lit. a), art. 104 alin. (1) lit. c), alin. (4) 

lit. b) din Legea nr. 215/2001privind administraţia publică locală, republicată, cu 

modificările şi 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 rectificarea bugetului local al județului Galați pe anul 2018 şi 

estimările pe anii 2019 – 2021, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 

 

 



Art.2. Se aprobă rectificarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate 

integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2018 şi estimările pe anii 2019 – 2021, 

conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. 

 

Art.3. Se aprobă programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de 

finanțare pentru anul 2018 şi estimările pe anii 2019 – 2021, conform anexei nr. 3 la 

prezenta hotărâre. 

 

Art.4. Se aprobă bugetul fondurilor nerambursabile pe anul 2018 şi estimările pe 

anii 2019 – 2021, conform anexei nr. 4 la prezenta hotărâre. 

 

Art. 5. Se aprobă repartizarea sumei de 1.730 mii lei din excedentul anilor 

precedenți, pentru lucrări de investiții conform anexei nr. 5 la prezenta hotărâre. 

 

Art.6. Prezenta hotărâre se va comunica Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor 

Publice Galaţi şi va răspunde de punerea în aplicare a acesteia Direcţia de Economie şi 

Finanţe 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 

 

 

 

 

 

Întocmit, 

Alupoae Aida-Flavia 

 



































































































































































































































































 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 

NR. 3161/22.03.2018 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

privind rectificarea bugetului local şi bugetului instituţiilor publice şi activitãţilor 

finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi aprobarea bugetului fondurilor 

nerambursabile pe anul 2018 

 Bugetul local al Consiliului Judeţean Galaţi a fost fundamentat şi elaborat având în 

vedere prevederile Legii bugetului de stat nr. 2/2018, Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Conform: 

 adreselor transmise de instituțiile din subordine;  

 Legii bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018; 

 art. 44 alin. 3 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare: „Pentru investiţiile destinate prevenirii 

sau înlăturării efectelor produse de acţiuni accidentale şi de calamităţi naturale, 

documentaţiile tehnico-economice, precum şi notele de fundamentare privind 

celelalte cheltuieli de investiţii cuprinse în poziţia globală alte cheltuieli de 

investiţii, elaborate şi avizate potrivit dispoziţiilor legale, se aprobă de ordonatorii 

principali de credite, cu informarea imediată a autorităţilor deliberative.” 

 art. 49 alin. 5 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare: „Virările de credite bugetare în cadrul 

aceluiaşi capitol bugetar, inclusiv între programele aceluiaşi capitol, care nu 

contravin dispoziţiilor prezentului articol, legii bugetului de stat sau legii de 

rectificare, sunt în competenţa fiecărui ordonator principal de credite, pentru 

bugetul propriu şi bugetele instituţiilor şi serviciilor publice subordonate, şi se pot 

efectua înainte de angajarea cheltuielilor.” 

Solicităm raportul de avizare al comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4, 5 şi 6 ale 

Consiliului Judeţean Galaţi. 

În aceste condiţii, vă supunem spre aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată. 

 

 

P R E Ş E D I N T E, 

FOTEA COSTEL 

 

 

CONSILIER JUDEŢEAN, 

VIORICA SANDU 

 

 

CONSILIER JUDEȚEAN, 

MITICĂ SANDU 



 

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 

Nr. 3161 /22.03.2018 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

 

privind rectificarea bugetului local şi bugetului instituţiilor publice şi activitãţilor 

finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi aprobarea bugetului fondurilor 

nerambursabile pe anul 2018 

 

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  Consiliului Judeţean Galaţi  pe anul 2018. 

Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază: 

 Legea nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018; 

 art. 44 alin. 3 din  Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare: „Pentru investiţiile destinate prevenirii 

sau înlăturării efectelor produse de acţiuni accidentale şi de calamităţi naturale, 

documentaţiile tehnico-economice, precum şi notele de fundamentare privind 

celelalte cheltuieli de investiţii cuprinse în poziţia globală alte cheltuieli de 

investiţii, elaborate şi avizate potrivit dispoziţiilor legale, se aprobă de ordonatorii 

principali de credite, cu informarea imediată a autorităţilor deliberative.”; 

 art. 49 alin. (5) din  Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare: „ Virările de credite 

bugetare în cadrul aceluiaşi capitol bugetar, inclusiv între programele aceluiaşi 

capitol, care nu contravin dispoziţiilor prezentului articol, legii bugetului de stat 

sau legii de rectificare, sunt în competenţa fiecărui ordonator principal de credite, 

pentru bugetul propriu şi bugetele instituţiilor şi serviciilor publice subordonate, şi 

se pot efectua înainte de angajarea cheltuielilor”; 

 adresele transmise de instituțiile din subordine. 

 

 

 

 



Cod  
indicator 

Buget  
initial 

Influente 
Buget  
final 

Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala 

42.02.65 43.034 +240 43.274 

Cap. 51.02 Autoritãţi executive 

10.01.01  17.290      -300  16.990      

10.01.12  730      +300  1.030      

71.01.30  1.521      +710  2.231      

72.01.02  10      -10 0  

Cap. 65.02.03.02 Învãţãmânt şcolar 

20.30.30 0  +624  624      

57.02.02  4.570      -624  3.946      

Cap. 65.02.04.01 Învãţãmânt secundar inferior 

20.30.30 0  +526  624      

57.02.02  3.535      -526  3.009      

Cap. 66.02 Sanãtate 

71.01.30 2.144,2 +30 2.174,2    2.231      

Cap. 84.02 Drumuri şi poduri 

71.01.01  70.085      +5.440  75.525      

Sc. Specialã C-tin Pufan 

20.01.03  139      +20  159      

20.03.01  361      -20  341      

Spitalul Judetean de urgentã "Sf. Apostol Andrei" 

33.10.31  6.692      +13.305  19.997      

10.01.01  52.834      -300  52.534      

10.01.30  449      +431  880      

10.02.01  550      -131  419      

20.01.01  526      +4  530      

20.0130  6.140      +2.000  8.140      

20.04.01  30.695      +4.524  35.219      

20.04.02  10.352      +4.000  14.352      

20.04.03  7.560      +1.781  9.341      

20.05.30  676      +1.000  1.676      



Cod  
indicator 

Buget  
initial 

Influente 
Buget  
final 

85 0  -4 -4  

Spitalul de Pneumoftiziologie 

10.01.01  12.818       -50   12.768      

10.01.30  139       +50   189      

Spitalul de Boli Infectioase "Sf. Cuv. Parascheva" 

10.01.06  2.183      10  2.193      

10.01.11  922      -10  912      

10.01.30  78      +50  128      

10.03.06  120      -50  70      

Spitalul Orãsenesc Tg. Bujor 

33.10.21  3.876      +524  4.400      

33.10.30  473      +407  880      

43.10.33  1.276      +2.174  3.450      

10.01.01  2.896      +1.724  4.620      

10.01.05  367      +353  720      

10.01.06  854      +66  920      

10.01.11  426      +484  910      

10.01.17  179      +173  352      

10.01.30  8      +28  36      

10.03.06  3      +1  4      

10.03.07  111      +64  175      

20.01.01  28      -4  24      

20.01.02  28      -4  24      

20.01.04  60      -10  50      

20.01.05  24      -4  20      

20.01.09  450      50  500      

20.01.30  10      -2  8      

20.04.01  240      +20  260      

20.04.02  100      +10  110      

20.04.04  16      +4  20      

  



 

20.05.01  12      +10  22      

20.09  60      -20  40      

20.12  70      -30  40      

20.13  30      +10  40      

20.30.01  4      +2  6      

20.30.30  6      +4  10      

59.01  64      -52  12      

59.40  50      +23  73      

 

 

 
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, 

 

 

 


