




































































































































































































































































 
 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 

NR. 8161/07.08.2018 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

privind rectificarea bugetului local al Județului Galați şi a bugetului instituţiilor publice şi 

activitãţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2018 

  

 Iniţiatorii: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi Costel Fotea, Vicepreşedinte 

Florinel Petru Gaspaortti, 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: 

 prevederile Legii 273/2006 privind finanţele publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare art. 49 alin. 4 și 7 care menționează ,, (4)Virările de credite 

bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificaţiei bugetare şi de la un program la altul 

se aprobă de autorităţile deliberative, pe baza justificărilor corespunzătoare ale 

ordonatorilor principali de credite, şi se pot efectua înainte de angajarea cheltuielilor. 

(7)Virările de credite bugetare, în condiţiile prevederilor alin. (4), se pot efectua începând 

cu trimestrul al III-lea al anului bugetar. 

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

 prevederile HG nr. 514/13.07.2018 privind alocarea unei sume din Fondul de Interventie 

la dispozitia Guvernului prevăzut în bugetul de stat pentru anul 2018, pentru unitățile 

administrativ teritoriale afectate de calamitățile natural. 

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 

 

 

VICEPREŞEDINTE, 

FLORINEL PETRU GASPAROTTI 

 

CONSILIER JUDEŢEAN, 

VIORICA SANDU 

 

CONSILIER JUDEȚEAN, 

MITICĂ SANDU 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 

Nr. 8161/07.08.2018 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind rectificarea bugetului local al Județului Galați şi a bugetului instituţiilor publice şi 

activitãţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2018 

Iniţiatorii: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi Costel Fotea, Vicepreşedinte Florinel 

Petru Gaspaortti, Consilierii Județeni Viorica Sandu și Mitică Sandu prezintă un proiect de 

hotărâre al cărui scop este rectificarea bugetului  Consiliului Judeţean Galaţi  pe anul 2018. 

Iniţiatorii: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi Costel Fotea, Vicepreşedinte Florinel Petru 

Gaspaortti, 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: 

 prevederile Legii 273/2006 privind finanţele publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare art. 49 alin. 4 și 7 care menționează ,,(4)Virările de credite 

bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificaţiei bugetare şi de la un program la altul 

se aprobă de autorităţile deliberative, pe baza justificărilor corespunzătoare ale 

ordonatorilor principali de credite, şi se pot efectua înainte de angajarea cheltuielilor. 

(7)Virările de credite bugetare, în condiţiile prevederilor alin. (4), se pot efectua începând 

cu trimestrul al III-lea al anului bugetar. 

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

 prevederile HG nr. 514/13.07.2018 privind alocarea unei sume din Fondul de Interventie 

la dispozitia Guvernului prevăzut în bugetul de stat pentru anul 2018, pentru unitățile 

administrativ teritoriale afectate de calamitățile natural. 

BUGETUL LOCAL AL JUDEŢULUI GALAŢI  

Denumire indicator Cod indicator Buget 2018 Trim. III Trim. IV 
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor 
locale 

50.04 5000.00 +5000.00 -5000,00 

Autoritãţi executive 51.10.01.01 15.990.00 -1500.00  +1500.00  

Drumuri şi poduri  - Alte cheltuieli cu bunuri si 
servicii 

84.20.30.30 17.629,00 -3500,00 +3500,00 

      
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, 

 

 

 


