
 

HOTĂRÂREA NR. ____ 

din    2019 
 

privind: realocarea între unităţile administrativ teritoriale a sumelor rămase 
neutilizate pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale din 
judeţul Galaţi pe anul 2019 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 10687/1/21.11.2019 

 Consiliul Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere Referatul de aprobare al iniţiatorului; 
 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 
şi 6 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere adresa Consiliului Judeţean Galaţi nr. 11146/03.10.2019 transmisă 
către unităţile administrativ-teritoriale din judeţul Galaţi; 
 Având în vedere adresa Unităţii Administrativ Teritoriale Orașul Berești nr. 
4469/23.09.2019, depusă şi înregistrată la Registratura Generală a Consiliului Judeţean 
Galaţi sub nr. 10687/1/24.09.2019; 
 Având în vedere prevederile art.4, lit. c) ale Legii nr. 50/2019 a bugetului de stat pe 
anul 2019; 

Având în vedere prevederile art. 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind 
regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile Legii  nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere art. 173, alin. (3), lit. (a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 
privind Codul administrativ; 
 În baza prevederilor art. 182, alin.(1) și art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de 
Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
      

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

 Art.1. Se aprobă realocarea între unităţile administrativ teritoriale a sumelor rămase 
neutilizate pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale din judeţul 
Galaţi pe anul 2019, conform anexei la prezenta hotărâre. 
 
 Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica unităţilor administrativ teritoriale din anexă 
şi Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Galaţi. 
 

 P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

 

 

Contrasemnează pentru legalitate 

  Secretarul General al Judeţului 

                 Coca Ionel 

Director executiv, 

Stoica George 

Întocmit, 

Zaharia Mihai 
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ANEXA 

 

 

- lei -  

Nr. 

crt. 

Denumire 

UAT 

Denumire 

lucrare 

Lungime în 

administrarea 

U.A.T.-ului 

(Km) 

Tipul de 

îmbrăcăminte 

Sume 

alocate 
Influenţe 

1 
Județul 

Galați 

Reabilitare și 

modernizare 

drumuri 

judeţene şi 

deszăpezire 

drumuri 

județene 

14,65 
Asternere covor 

asfaltic 

7.559.000 670.250 

9,97 

Modernizare 

prin realizare de 

sistem rutier nou 

2 
Oraș 

Berești 
DJ 242B 2 

BA 16 (grosime 

6 cm) 
700.000 -670.250 

TOTAL: 0 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr. 10687/1/21.11.2019 

 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind realocarea între 
unităţile administrativ teritoriale a sumelor rămase neutilizate pentru finanţarea 

cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale din judeţul Galaţi pe anul 2019 
 

 
În conformitate cu prevederile art. 4, lit. c) din Legea nr. 50/2019 a bugetului de stat 

pe anul 2019, “Din taxa pe valoarea adăugată se alocă 14.792,3 milioane lei sume 

defalcate pentru bugetele locale, din care: […] c) 600,0 milioane lei destinate finanţării 

cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, sumă repartizată pe judeţe potrivit 

anexei nr. 6, astfel: 30% din sumă se repartizează în funcție de lungimea drumurilor și 

70% din sumă se repartizează invers proporțional cu capacitatea financiară a județelor. 

Repartizarea sumelor pe unități administrativ-teritoriale se face, prin hotărâre, de către 

consiliul județean, după consultarea primarilor”. 

Prin Legea nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019, judeţului Galaţi i s-a 

repartizat suma de 10.459 mii lei  pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene 

şi comunale din judeţul Galaţi. 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 65/29.03.2019 s-a aprobat 

repartizarea pe unităţile administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru 

finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale din judeţul Galaţi. 

Prin adresa Consiliului Judeţean Galaţi înregistrată cu nr. 11146/03.10.2019 

transmisă către unităţile administrativ teritoriale din judeţul Galaţi, s-a solicitat 

comunicarea eventualelor sume neutilizate sau pe care se preconizează că nu vor fi 

utilizate până la sfârşitul anului 2019. 

Prin adresa nr. 4469/23.09.2019, depusă şi înregistrată la Registratura Generală a 

Consiliului Judeţean Galaţi sub nr. 10687/1/24.09.2019, Unitatea Administrativ Teritorială 

Orașul Berești ne-a comunicat că din suma de 700.000 lei primită conform Hotărârii 

Consiliului Judeţean Galaţi nr. 65/29.03.2019 nu va fi utilizată până la sfârşitul anului 2019 

suma de 670.250 lei. 

În această etapă se propune realocarea între unităţile administrativ teritoriale a 

sumelor rămase neutilizate pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi 

comunale, conform Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 65/29.03.2019. 



Faţă de cele expuse, solicităm raportul de avizare al Comisiilor de specialitate nr. 1, 

2, 3, 4, 5 şi 6. 

    

 

 

PREŞEDINTE, 

 

Costel Fotea  



 
CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr. 10687/1/21.11.2019  
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind realocarea între 
unităţile administrativ teritoriale a sumelor rămase neutilizate pentru finanţarea 

cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale din judeţul Galaţi pe anul 2019 

 

 

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

hotărâre al cărui obiectiv este realocarea între unităţile administrativ teritoriale a sumelor rămase 

neutilizate pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale din judeţul Galaţi 

pe anul 2019. 

Prin adresa nr. 4469/23.09.2019, depusă şi înregistrată la Registratura Generală a 

Consiliului Judeţean Galaţi sub nr. 10687/1/24.09.2019, Unitatea Administrativ Teritorială Orașul 

Berești ne-a comunicat că suma de 700.000 lei primită conform Hotărârii Consiliului Judeţean 

Galaţi nr. 65/29.03.2019 nu va fi utilizată până la sfârşitul anului 2019 suma de 670.250 lei. 

 Proiectul de hotărâre respectă prevederile art.4, lit. c) a Legii bugetului de stat pe anul 2019 

nr. 50/2019, art. 22 din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare şi a Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

În această etapă se propune realocarea între unităţile administrativ teritoriale a sumelor 

rămase neutilizate din cele repartizate în vederea finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene 

şi comunale, conform Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 65/29.03.2019. 

În consecinţă, proiectul de hotărâre îndeplineşte condiţiile de legalitate.  

  

 
 
 
 

Director executiv,     Director executiv,        Arhitect şef,          Director executiv, 
  Stoica George     Angheluță Laura Delia    Dumitrescu Mărioara          Epure Camelia 
 

 

 

 
  Director executiv,  Direcția Tehnică,  Serviciul contencios și   
Cristea Constantin        Săndulache Elena                    probleme juridice, 

 


