
 

HOTĂRÂREA   Nr. ____ 

din  _____________________ 2018 

privind:acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al Județului Galați a 

deficitului secţiunii de dezvoltare pe anul 2017 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, dl. Costel Fotea 

Nr. de înregistrare şi data depunerii proiectului: 656/08.01.2018 

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 Judeţean Galaţi; 

 Având în vedere rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 

ale Consiliului Judeţean Galaţi, 

 Având în vedere prevederile art.58 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 5.13.3. alin.1 lit.b din Ordinul nr. 3244/2017 din 19 

decembrie 2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului 

bugetar al anului 2017 

 Având în vedere prevederile art.91 alin.(1) lit. b), alin.(3) lit. a), art.97 alin.(1), art.104, 

alin.(1) lit. c), alin. (4) lit. b) 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 acoperirea definitivă din excedentul bugetului local, a deficitului 

secţiunii de dezvoltare a bugetului Judeţului Galaţi, în sumă de 7.355.216,80 lei, înregistrat la 

încheierea exerciţiului bugetar al anului 2017. 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor 

Publice Galaţi. 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 

Contrasemnează pentru legalitate 

Secretarul Judeţului, 

                Puşcaş Paul 

 

 

Intocmit,               Director executiv, 

Alupoae Aida Flavia  Stoica George 



 
CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr.656/08.01.2018 
 

 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 
 

la proiectul de hotãrâre privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al 

județului Galați a deficitului secţiunii de dezvoltare pe anul 2017 

 
 

Prezentul proiect de hotãrâre are drept scop acoperirea definitivã din excedentul 

bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare a bugetului Judeţului Galaţi în sumã de 

7.355.216,80 lei, înregistrat la încheierea exerciţiului bugetar al anului 2017. 

 Prezentul proiect de hotãrâre respectã: 

 prevederile art. 58 Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 prevederile art. 5.13.3. alin.1 lit.b din Ordinul nr. 3244/2017 din 19 decembrie 2017 

pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al 

anului 2017; 

 prevederile art.91 alin.(1) lit. b), alin.(3) lit. a), art.97 alin.(1), art.104, alin.(1) lit. c), alin. 

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

modificările şi completările ulterioare.  

În aceste condiţii, vã supunem spre aprobare prezentul proiect de hotãrâre în forma 

prezentatã. 

 

 

 

  PREŞEDINTE, 

 

   Costel Fotea 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr. 656/08.01.2018     

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotãrâre privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al 

Județului Galați  a deficitului secţiunii de dezvoltare pe anul 2017 

 
  

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

hotărâre al cărui scop este acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii 

de dezvoltare pe anul 2017. 

Prezentul proiect de hotãrâre are drept scop acoperirea definitivã din excedentul bugetului 

local a deficitului secţiunii de dezvoltare a bugetului Judeţului Galaţi în sumã de 7.355.216,80 lei, 

înregistrat la încheierea exerciţiului bugetar al anului 2017. 

Conform contului de execuţie al bugetului local secţiunea dezvoltare la data de 29.12.2017 

au fost venituri in sumă de 14.787.168,26 lei şi cheltuieli de 13.087.435,06 lei rezultând un 

excedent al secţiunii de dezvoltare de 1.699.733,20 lei. În suma cuprinsă la partea de venituri a 

secţiunii de dezvoltare se regăsesc şi sumele din excedentul bugetului din anii anteriori în sumă de 

9.054.950 lei. 

Conform prevederilor art. 5.13.2.2. Operaţiunile privind închiderea conturilor de venituri şi 

cheltuieli ale secţiunii de dezvoltare din Ordinul nr. 3244/2017 din 19 decembrie 2017 pentru 

aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2017 la litera b 

se menţionează ,,reîntregirea excedentului anului precedent cu sumele repartizate din acesta, în 

cursul anului 2017, pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de dezvoltare şi 

pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare.,, 

După reîntregirea excedentului anului precedent a rezultat un deficit al secţiunii de 

dezvoltare pentru anul 2017 în sumă de 7.355.216,80 lei care va fi acoperit din excedentul 

bugetului local în conformitate cu prevederile art. 5.13.3. alin.1 lit.b din Ordinul nr. 3244/2017 din 

19 decembrie 2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului 

bugetar al anului 2017 care menţionează ,, În situaţia în care secţiunea de funcţionare şi/sau 

secţiunea de dezvoltare înregistrează deficit, consiliile locale, judeţene şi Consiliul General al 

Municipiului Bucureşti, după caz, au obligaţia de a aproba prin hotărâre a consiliului acoperirea 

definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de funcţionare şi/sau dezvoltare, după 

caz, până la data de 9 ianuarie 2018 inclusiv,, 

  

 



Prezentul proiect de hotãrâre respectã: 

 prevederile art. 58 Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

 prevederile art. 5.13.3. alin.1 lit.b din Ordinul nr. 3244/2017 din 19 decembrie 2017 pentru 

aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2017; 

 prevederile art.91 alin.(1) lit. b), alin. (3) lit. a), art.97 alin. (1), art.104, alin. (1) lit. c), alin. 

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

modificările şi completările ulterioare.  

În concluzie, prezentul proiect de hotărâre astfel iniţiat respectă prevederile legale menţionate 

şi poate fi supus dezbaterii şedinţei în plen a Consiliului Judeţean Galaţi. 

  
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, 

                                                                


