






































































































 

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 

Nr. 8903/03.09.2018 

 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

privind rectificarea bugetului instituţiilor publice şi activitãţilor finanţate integral sau 

parţial din venituri proprii 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, după cum urmează: 

Denumire indicator 
Cod 

 indicator 
Buget 
initial 

Influente 
Buget 
final 

Venituri din contractele încheiate cu casele de 
asigurãri sociale de sãnãtate 

33.10.21 122.026,00 7.226,00 129.252,00 

Vãrsãminte din secţiunea de funcţionare pentru 
finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local 
(cu semnul minus) 

37.10.03 -4.405,00 -7.226,00 -11.631,00 

Vãrsãminte din secţiunea de funcţionare 37.10.04 4.405,00 7.226,00 11.631,00 

Maşini, echipamente şi mijloace de transport 71.01.02 3.995,00 7.226,00 11.221,00 

Maşini, echipamente şi mijloace de transport 7.226,00 

Ecograf doppler color 3D 376,00 

Aparat radiologie cu scopie si grafie 3.300,00 

Aparat radiologie cu brat mobil 1.000,00 

Mamograf 650,00 

Modul sterilizare complet echipat 1.900,00 

 
                Rectificarea este necesară pentru realizarea unor investiții de tipul 

reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii ambulatoriilor, care vor putea fi 

finațate prin Proiectul „Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu 

pentru populația județelor Vrancea, Buzău, Brăila și Galați”. Acesta va fi depus în vederea 

obținerii de finanțare, în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 

8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investiții 8.1 - Investiţii în 

infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi 

local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea 

socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile  sociale, culturale și de recreere, precum și 

trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, Obiectivul Specific 

8.1 - ”Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, 

în special pentru zonele sărace și izolate”, Operațiunea 8.1.A - Ambulatorii, Apelul de proiecte 

cu titlul POR/2018/8/8.1/1/8.1.A/7 regiuni - Nefinalizate, COD APEL 420/8. 
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 Proiectului de hotărâre are la bază: 

- adresa Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţã „Sf. Apostol Andrei” cu nr.  

23067/03.09.2018; 

- prevederile art. 49 alin. 4, alin. 7 şi art. 46, alin. 2, lit.b din Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

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

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. 8903/03.09.2018 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind rectificarea bugetului instituţiilor publice şi activitãţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii 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: 

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

completările ulterioare art. 49 alin. 4, alin. 7 şi art. 46, alin. 2, lit.b  

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

 adresa Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţã „Sf. Apostol Andrei” cu nr.  23067/03.09.2018. 

 

Denumire indicator 
Cod 

 indicator 
Buget 
initial 

Influente 
Buget 
final 

Venituri din contractele încheiate cu casele de 
asigurãri sociale de sãnãtate 

33.10.21 122.026,00 7.226,00 129.252,00 

Vãrsãminte din secţiunea de funcţionare pentru 
finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local 
(cu semnul minus) 

37.10.03 -4.405,00 -7.226,00 -11.631,00 

Vãrsãminte din secţiunea de funcţionare 37.10.04 4.405,00 7.226,00 11.631,00 

Maşini, echipamente şi mijloace de transport 71.01.02 3.995,00 7.226,00 11.221,00 

     Maşini, echipamente şi mijloace de transport 7.226,00 

Ecograf doppler color 3D 376,00 

Aparat radiologie cu scopie si grafie 3.300,00 

Aparat radiologie cu brat mobil 1.000,00 

Mamograf 650,00 

Modul sterilizare complet echipat 1.900,00 

 
 

 
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, 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 


