
 

 
HOTĂRÂREA NR. 122 

din 6 iunie 2019 
 

privind:  alocarea unei sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului 
Judeţean Galaţi, în vederea acordării unor ajutoare către U.A.T. Corod, afectată de 
calamităţi 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 6405/06.06.2019 

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 Hotărârea nr. 18 din data de 05.06.2019 a Comitetului Judeţean 
pentru Situaţii de Urgenţă Galaţi privind măsurile adoptate în cadrul şedinţei extraordinare de 
lucru a comitetului; 
 Având în vedere adresa nr. 5548/05.06.2019 a U.A.T. Corod, depusă și înregistrată la 
Registratura Generală a Consiliului Județean Galați sub nr. 6405/05.06.2019; 
 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 36.000 lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 
Consiliul Judeţean Galaţi, Unității Administrativ Teritoriale Corod, afecatată de calamități, în 
vederea aducerii la îndeplinire a măsurilor adoptate prin Hotărârea nr. 18 din 05.06.2019 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 U.A.T. Corod 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, 

                  Coca Ionel                                                                                                                                 Director executiv, 

          Stoica George 


