
 

 
HOTĂRÂREA NR.  

din      2018 
 

privind:  aprobarea contului anual de execuţie al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor 
publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi situaţiile 
financiare anuale – bilanţul contabil al bugetului local la data de 31.12.2017 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi Costel Fotea; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 3397/22.03.2018 

Consiliul Judeţean Galaţi; 

 Având în vedere expunerea de motive prezentată de iniţiator; 

 Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de 

specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 

 Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 1 „Buget – finanţe, 

strategii şi prognoză economico – socială a Consiliului Judeţean Galaţi”; 

Având în vedere prevederile art. 57 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 53/28.03.2017 a Consiliului Judeţean Galaţi 

privind aprobarea bugetului local al Consiliului Judeţean Galaţi pe anul 2017; 

 Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. a) coroborate cu art. 

104 alin. (1) lit. c) şi alin. (4) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul 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 contul de încheiere a exerciţiului bugetar pentru: 

1. Bugetul local al Consiliului Judeţean Galaţi pe anul 2017, conform anexei nr. 1; 

2. Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii 

pe anul 2017, conform anexei nr. 2; 
 

 Art.2. Se aprobă situaţiile financiare anuale conform anexei nr. 3 care face parte 

integrantă din prezenta hotarâre; 
 

Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor 

Publice 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: Mititelu Mihaela/1ex. 























































































































































































































































































































































































CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr. 3397/22.03.2018  

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuţie al Judeţului Galaţi 
şi al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi 

situaţiilor financiare anuale – bilanţul contabil al bugetului local la data de 31.12.2017 
 
 

 
Prezentul proiect de hotărâre îndeplineşte prevederile art. 57 alin. (1) din Legea 

273/2006 privind finanţele publice locale şi are drept scop aprobarea contului anual de 
execuţie al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial 
din venituri proprii şi situaţiilor financiare anuale – bilanţul contabil al bugetului local la data de 
31.12.2017, în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 
prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. a) coroborate cu art. 104 alin. (1) lit. c) şi alin. (4) 
lit. b) 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. 
 
 
 
 
 
 
Direcţia Economie şi Finanţe      Direcţia Patrimoniu    Direcţia Dezvoltare Regionalã 
 

Director executiv  Director executiv  Director Executiv  
Stoica George Cristea Constantin Epure Camelia 

   
   
   
   

Arhitect şef  
Serviciu contencios și 

probleme juridice 
 

Dumitrescu Mărioara   
   
   

 
  



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
 Nr. 3397/22.03.2018 

 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuţie al Judeţului Galaţi 
şi al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi 

situaţiilor financiare anuale – bilanţul contabil al bugetului local la data de 31.12.2017 
 
 

 Iniţiatorul: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi Costel Fotea prezintă un proiect de 

hotărâre al cărui scop este aprobarea contului anual de execuţie al Judeţului Galaţi şi al 

instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi situaţiilor 

financiare anuale – bilanţul contabil al bugetului local la data de 31.12.2017. 

În conformitate cu prevederile Legii 273/2006 privind finanţele publice locale se aprobă 

contul de execuţie al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral 

sau parţial din venituri proprii la data de 31.12.2017 prin hotărârea Consiliului Judeţean. 

În acest sens, ordonatorii principali de credite întocmesc şi prezintă spre aprobare 

autorităţilor deliberative, conturile anuale de execuţie a bugetelor, în următoarea structura: 

    a) la venituri:    - prevederi bugetare iniţiale; 

       - prevederi bugetare definitive; 

           - încasări realizate; 

    b) la cheltuieli: - credite bugetare iniţiale; 

             - credite bugetare definitive; 

              - plăţi efectuate. 

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

 
 

PREŞEDINTE, 

Costel Fotea 


