
 
 

HOTĂRÂREA NR.  

din      2018 
 

privind:  alocarea sumei de 200 mii lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 
Consiliului Judeţean Galaţi, în vederea acordării unor ajutoare către Unitatea 
Administrativ Teritorială Comuna Suceveni pentru combaterea Pestei Porcine Africane 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 8104/07.08.2018 

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 Comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4, 5 şi 6 
ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere prevederile art. 4 din Hotărârea nr. 27 din data de 03.08.2018 a 
Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Galaţi privind măsurile adoptate în cadrul 
şedinţei extraordinare de lucru a comitetului; 
 Având în vedere adresele nr. 1503/03.08.2018 şi 1507/04.08.2018 ale Unităţii 
Administrativ Teritoriale Comuna Suceveni prin care se solicitau fonduri pentru ducerea la 
îndeplinire a Planului de măsuri privind combaterea Pestei Porcine Africane; 

Având în vedere prevederile art. 36 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 91 alin. (3) lit. a), alin. (5) lit. a) pct. 8 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 alocă suma de 200 mii lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 
Consiliul Judeţean Galaţi către Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Suceveni în 
vederea combaterii Pestei Porcine Africane, pentru aducerea la îndeplinire a măsurilor 
adoptate prin art. 4 a Hotărârii nr. 27 din 03.08.2018 a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 
Urgenţă Galaţi. 
 Art.2. Sumele rămase neutilizate se vor restitui bugetului din care au fost alocate, 
până la sfârşitul exerciţiului bugetar. 

Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica Direcţiei Economie şi Finanţe şi 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 



 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
 Nr. 8104/07.08.2018 

 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul privind alocarea sumei de 200 mii lei din fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Consiliului Judeţean Galaţi, în vederea acordării unor ajutoare Unităţii 

Administrativ Teritoriale Comuna Suceveni, pentru combaterea Pestei Porcine Africane  
 
 

 Iniţierea acestui proiect de hotărâre a fost determinată de depistarea şi confirmarea 

existenţei Pestei Porcine Africane atât în intravilanul, cât şi în extravilanul Unităţii Administrativ 

Teritoriale Comuna Suceveni 

 Conform adresei nr. 1503/03.08.2018, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna 

Suceveni solicită fonduri pentru ducerea la îndeplinire a Planului de măsuri privind combaterea 

Pestei Porcine Africane, care presupunea “instituirea a 4 (patru) dezinfectoare pentru care 

sunt necesare un număr de minim 4 (patru) persoane pe schimb, totalizând un număr de 16 

persoane pe zi.” Deoarece la nivelul Primăriei Comunei Suceveni nu există personal pentru a 

putea fi folosit la această acţiune, se solicită fonduri pentru plata cu ora, la o valoare egală cu 

salariul minim pe economie (8,3 lei/oră). Suma solicitată prin această adresă este de 69321,60 

lei, reprezentând 96 ore (4 persoane * 4 schimburi * 6 ore/zi) înmulţit cu 8,3 lei/oră, la care se 

adaugă 45% contribuţii şi impozite, pentru o perioadă de 60 de zile (96 ore * 8,3 lei/oră * 

1,45% * 60 zile). Pentru ducerea la îndeplinire a Planului Suplimentar de măsuri pentru 

combatearea Pestei Porcine Africane, conform art. 28 din acest plan, Unitatea Administrativ 

Teritorială Comuna Suceveni a solicitat fonduri pentru un număr de 60  de zile calendaristice: 

- atomizoare cu roţi (100 l): 4 bucăţi * 2.400 lei/bucată = 9.600 lei; 

- atomizoare portabile: 4 bucăţi * 900 lei/bucată = 3.600 lei; 

- tăvi pentru dezinfectoare: 134 bucăţi * 15 lei/bucată = 2.010 lei; 

- dezinfectant VIRKON: 15 * 10 l * 1.100 lei/bucată = 16.500 lei; 

- combustibil pentru deplasări auto: 60 zile * 20 litri/zi * 6 lei/litru = 7.200 lei; 

- combustibil atomizoare: 60 zile * 60 litri * 6 lei/litru = 21.600 lei; 

- combustibil utilaje mari - transport animale şi pentru săpat gropi 400 litri * 6 lei/litru = 2.400 lei 

- cizme protecţie: 20 perechi * 30 lei/pereche = 600 lei; 

- costum de protective, unică folosinţă: 200 bucăţi * 15 lei/bucată = 3.000 lei; 

- covoare pentru dezinfectoare: 200 m.p. = 1.500 lei; 



- lanterne frontale: 10 bucăţi * 80 lei/bucată = 800 lei; 

- folie de plastic: 400 metri * 6 lei/metru = 2.400 lei; 

- indicatoare rutiere şi semnalizare: 16 bucăţi * 300 lei/bucată = 4.800 lei; 

- mănuşi protecţie unică folosinţă: 200 bucăţi * 1 leu/bucată = 200 lei; 

- ulei amestec atomizoare: 100 litri * 30 lei/litru = 3.000 lei. 

 Prin adresa nr. 1507/04.08.2018, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Suceveni a 

revenit cu unele completări privind necesarul de materiale şi alocare de fonduri pentru 

combaterea Pestei Porcine Africane, astfel: 

- 6 bidoane a câte 200 litri: 6 bucăţi * 150 lei/bucată = 900 lei; 

- gard pentru imprejmuit groapa de incinerare cadavre: 50 metri * 100 lei/metru = 5.000 lei; 

- var pentru izolare şi igienizare: 50 saci * 25 lei/sac = 1.250 lei; 

- găleţi: 6 bucăţi * 15 lei/bucată = 90 lei; 

- mături: 10 bucăţi * 15 lei/bucată = 150 lei.  

Prin art. 4 a Hotărârii nr. 27 din 03.08.2018 a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 

Urgenţă Galaţi s-a stabilit ca “substanţele necesare pentru dezinfectoarele individuale şi 

echipamentele aferente vor fi asigurate de către Primăria Suceveni, iar fondurile aferente se 

vor asigura prin bugetul Consiliului Judeţean Galaţi din fondul de rezervă al acestuia”. 

 Solicităm avizul Comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4, 5 şi 6 ale Consiliului Judeţean 

Galaţi. 

 
 

 
 

PREŞEDINTE, 

Costel Fotea 



 

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr. 8104/07.08.2018 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul privind alocarea sumei de 200 mii lei din fondul de rezervă bugetară la 

dispoziţia Consiliului Judeţean Galaţi, în vederea acordării unor ajutoare către Unitatea 

Administrativ Teritorială Comuna Suceveni pentru combaterea Pestei Porcine Africane 

 

 

Iniţiatorul, Preşedintele Costel Fotea, prezintă un proiect de hotărâre al cărui scop este 

alocarea sumei de 200 mii lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean 

Galaţi către Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Suceveni pentru combaterea Pestei 

Porcine Africane.   

Proiectul de hotărâre respectă prevederile art. 91 din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 36 

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

completările ulterioare. 

Este de competenţa şedinţei în plen de a analiza şi aproba prezentul proiect de 

hotărâre. 

 

 
 
 
 
 
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 şi 

probleme juridice 
 

Dumitrescu Mărioara   
   
   

 
 


