
 

HOTĂRÂREA NR. ____ 

din      2019 
 

privind:  alocarea sumei de 2.600.200 lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 
Consiliului Judeţean Galaţi, în vederea acordării unor ajutoare unităţilor administrativ 
teritoriale din judeţul Galaţi pentru situațiile de extremă dificultate 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 12119/01.11.2019 

Consiliul Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere referatul de aprobare prezentat de iniţiator; 
 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 Județean Galați nr. 12119/28.10.2019 trimisă către 
unitățile administrativ-teritoriale din județul Galați. 
 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. 173, alin. (3), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 
57/2019 privind Codul administrativ; 

În temeiul 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 alocă suma de 2.600.200 lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 
Consiliul Judeţean Galaţi către unităţile administrativ teritoriale din judeţul Galaţi pentru 
situațiile de extremă dificultate, conform anexei. 
 Art.2. Utilizarea și justificarea sumelor se va face doar în scopul menționat (extremă 
dificultate) și va fi responsabilitatea fiecărei unități administrativ-teritoriale prevăzute în 
anexă. 

Art.3. Sumele rămase neutilizate se vor restitui bugetului din care au fost alocate, 
până la sfârşitul exerciţiului bugetar. 

Art.4. Prezenta hotărâre se va comunica Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor 
Publice Galaţi şi unităţilor administrativ teritoriale din anexa. 

 
 

 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

 

 

Contrasemneazǎ pentru legalitate 

  Secretarul General al Judeţului, 

                  Coca Ionel                                                                                                                                  

Director executiv, 

Stoica George 

 

 

Întocmit, 

Zaharia Mihai
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ANEXA 

 

-lei- 

Nr. Crt. Unitatea Administrativ Teritorială Suma alocată 

1 Oraş Bereşti 125000 

2 Bălăbăneşti 96000 

3 Bălăşeşti 190000 

4 Băneasa 96000 

5 Bereşti-Meria 59500 

6 Buciumeni 40000 

7 Cerţeşti 70000 

8 Corni 25000 

9 Drăguşeni 39000 

10 Fîrţăneşti 100000 

11 Folteşti 25000 

12 Frumuşiţa 89000 

13 Fundeni 79000 

14 Ghidigeni 183000 

15 Griviţa 185000 

16 Jorăşti 120000 

17 Munteni 12200 

18 Nicoreşti 250000 

19 Oancea 55000 

20 Rădeşti 10000 

21 Scînteieşti 184000 

22 Smulţi 23000 

23 Suceveni 57000 

24 Suhurlui 6000 

25 Tudor Vladimirescu 212000 

26 Ţepu 83500 

27 Valea Mărului 60000 

28 Vârlezi 96000 

29 Vlădeşti 30000 

TOTAL 2.600.200 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
 Nr. 12119/01.11.2019 

 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul privind alocarea sumei de 2.600.200 lei din fondul de rezervă bugetară la 

dispoziţia Consiliului Judeţean Galaţi, în vederea acordării unor ajutoare unităţilor 

administrativ teritoriale din judeţul Galaţi pentru situațiile de extremă dificultate 

 
 

 Iniţierea acestui proiect de hotărâre a fost determinată de existența unor situații de 

extremă dificultate pe teritoriul judeţului Galaţi. 

 Având în vedere dispozițiile art. 173, alin. (3), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, consiliul județean “a) aprobă, la propunerea președintelui 

consiliului județean, bugetul județului, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare 

și contul de încheiere a exercițiului bugetar”. 

 În conformitate cu prevederile art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, “în exercitarea atribuțiilor ce le revin, autoritățile 

administrației publice locale adoptă sau emit, după caz, acte administrative cu caracter 

normativ sau individual, după cum urmează: a) consiliul local și consiliul județean adoptă 

hotărâri”. 

 Art. 36, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare, dispune că “în bugetele locale se înscrie fondul de rezervă bugetară la 

dispoziția consiliului local, județean și a Consiliului General al Municipiului București, precum și 

a sectoarelor municipiului București, după caz, în cotă de până la 5% din totalul cheltuielilor. 

Acesta se utilizează la propunerea ordonatorilor principali de credite, pe bază de hotărâri ale 

consiliilor respective, pentru finanțarea unor cheltuieli urgente sau neprevăzute apărute în 

cursul exercițiului bugetar, pentru înlăturarea efectelor unor calamități naturale, precum și 

pentru acordarea unor ajutoare către alte unități administrativ-teritoriale în situații de extremă 

dificultate, la cererea publică a primarilor acestor unități ori din inițiativă proprie”. 

Prin adresa nr. 12119/28.10.2019, Consiliul Județean Galați a solicitat unităților 

administrativ-teritoriale din județul Galați comunicarea sumelor necesare pentru situațiile de 

extremă dificultate (imposibilitatea asigurării iluminatului public, imposibilitatea asigurării 

utilităților în instituțiile de învățământ, imposibilitatea asigurării drepturilor pentru asistenții 



personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizațiile lunare și alte situații), primind 

răspunsul acestora cu privire la aceste situații. 

Utilizarea și justificarea sumelor se va face doar în scopul menționat (extremă 

dificultate) și va fi responsabilitatea fiecărei unități administrativ-teritoriale prevăzute în anexă. 

Sumele rămase neutilizate se vor restitui bugetului din care au fost alocate, până la 

sfârşitul exerciţiului bugetar. 

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

Galaţi. 

 
 

 
 

PREŞEDINTE, 

Costel Fotea 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr. 12119/01.11.2019  

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul privind alocarea sumei de 2.600.200 lei din fondul de rezervă bugetară la 

dispoziţia Consiliului Judeţean Galaţi, în vederea acordării unor ajutoare unităţilor 

administrativ teritoriale din judeţul Galaţi pentru situațiile de extremă dificultate  

 

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

alocarea unei sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Galaţi, în 

vederea acordării unor ajutoare unităţilor administrativ teritoriale din judeţul Galaţi pentru 

situațiile de extremă dificultate. 

Proiectul de hotărâre are ca bază legală prevederile: 

- art. 173, alin. (3), lit. a) și alin. (5), lit. h) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ; 

- art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

- art. 36 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, republicată cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- adresa Consiliului Județean Galați nr. 12119/28.10.2019 transmisă către unitățile 

administrativ-teritoale din județul Galați și răspunsurile acestora. 

În concluzie, prezentul proiect de hotărâre îndeplinește condițiile de legalitate. 

 

 
Direcţia Economie şi Finanţe      Direcţia Patrimoniu    Direcţia Dezvoltare Regionalã 

Director executiv  Director executiv  Director Executiv  
Stoica George Cristea Constantin Angheluță Laura-Delia 

 
 
 

  

Arhitect şef 
Serviciu contencios şi 

probleme juridice 
Direcția Programe 
Director Executiv 

Dumitrescu Mărioara  Epure Camelia 
 
 

  

   

Direcția Tehnică   
Director Executiv   
Săndulache Elena   

 
 


