
 
  

HOTĂRÂREA NR. 

din      2019 
 

 

privind: rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi și al instituţiilor publice şi 

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2019, a bugetului 

fondurilor externe nerambursabile şi estimările pe anii 2020-2022 

Iniţiatori: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, domnul Costel Fotea; 

Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului:7041/20.06.2019  

 Consiliul Judeţean Galaţi; 

 Având în vedere expunerea de motive prezentată de iniţiator; 

 Având în vedere raportul de specialitate al direcţiilor din aparatul de specialitate al 

Consiliului Judeţului Galaţi; 

 Având în vedere rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4, 5 şi 6 

ale Consiliului Judeţului Galaţi; 

 Având în vedere adresa Spitalului Clinic de Urgenţã „Sf. Apostol Andrei” cu nr. 

13278/20.06.2019 înregistratã la Consiliul Judeţului Galaţi cu nr. 7041/20.06.2019; 

 Având în vedere adresa Spitalului de Pneumoftiziologie Galaţi cu nr. 5464/24.05.2019 

înregistratã la Consiliul Judeţului Galaţi cu nr. 5951/27.05.2019; 

 Având în vedere adresa Spitalului Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Cuv.Parascheva” Galaţi 

cu nr. 4615/23.05.2019 înregistratã la Consiliul Judeţului Galaţi cu nr. 5924/24.05.2019; 

 Având în vedere adresa Spitalului Orãşenesc Tg. Bujor cu nr. 1458/14.06.2019 

înregistratã la Consiliul Judeţului Galaţi cu nr. 7041/20.06.2019; 

 Având în vedere adresa Muzeului de Istorie „Paul Pãltãnea” cu nr. 884/18.06.2019 

înregistratã la Consiliul Judeţului Galaţi cu nr. 6949/18.06.2019; 

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2019 nr. 50/2019; 

Având în vedere prevederile art. 49 alin.(5) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere art. 91 alin. (1) lit. (b), alin. (3) lit. a), art. 104 alin. (1) lit. c), alin. (4) lit. 

b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În baza prevederilor 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 aprobă rectificarea bugetului local al Județului Galați pe anul 2019 şi 
estimările pe anii 2020 – 2022, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 

 



Art.2. Se aprobă rectificarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral 
sau parţial din venituri proprii pe anul 2019 şi estimările pe anii 2020 – 2022, conform anexei 
nr. 2 la prezenta hotărâre. 

 
Art.3. Se aprobă programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de 

finanțare pentru anul 2019 şi estimările pe anii 2020 – 2022, conform anexei nr. 3 la prezenta 

hotărâre. 

 

Art.4.  Se aprobă bugetul fondurilor externe nerambursabile pe anul 2019 şi estimările 

pentru anii 2020 – 2022, conform anexei nr. 4 la prezenta hotărâre. 

 

Art.5. Prezenta hotărâre se va comunica Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor 

Publice Galaţi şi va răspunde de punerea în aplicare a acesteia Direcţia de Economie şi 

Finanţe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi. 

 

 

 

 P R E Ş E D I N T E, 

 

Costel Fotea 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contrasemneazǎ pentru legalitate 

          Secretarul Judeţului, 

                 Coca Ionel                                                                            

 

 

 

 
Director executiv, 

       Stoica George 
 

 

    

 

 

 

 

 

 

Întocmit, 

Alupoae Aida Flavia 

 

















































































































































































































































































 
 

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 

NR. 7041/20.06.2019 

 

 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

privind rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi și al instituţiilor publice şi 

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2019, a 

bugetului fondurilor externe nerambursabile şi estimările pe anii 2020-2022 

 

 Bugetul local al Consiliului Judeţean Galaţi a fost fundamentat şi elaborat având în 

vedere prevederile Legii bugetului de stat nr. 50/2019, Legii nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Conform: 

 adreselor transmise de instituțiile din subordine;  

 Legii bugetului de stat pe anul 2019 nr. 50/2019; 

 art. 49 alin. 5 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare: „Virările de credite bugetare în cadrul 

aceluiaşi capitol bugetar, inclusiv între programele aceluiaşi capitol, care nu 

contravin dispoziţiilor prezentului articol, legii bugetului de stat sau legii de 

rectificare, sunt în competenţa fiecărui ordonator principal de credite, pentru 

bugetul propriu şi bugetele instituţiilor şi serviciilor publice subordonate, şi se pot 

efectua înainte de angajarea cheltuielilor.” 

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 

 



 

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 

Nr.  7041/20.06.2019 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

 

privind rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi și al instituţiilor publice şi 

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2019, a 

bugetului fondurilor externe nerambursabile şi estimările pe anii 2020-2022 

 

Iniţiatorul Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi domnul Costel Fotea, prezintă un 

proiect de hotărâre al cărui scop este rectificarea bugetului  Consiliului Judeţean Galaţi  pe anul 

2019. 

Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază: 

 Legea nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019; 

 art. 49 alin. (5) din  Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare: „ Virările de credite 

bugetare în cadrul aceluiaşi capitol bugetar, inclusiv între programele aceluiaşi 

capitol, care nu contravin dispoziţiilor prezentului articol, legii bugetului de stat 

sau legii de rectificare, sunt în competenţa fiecărui ordonator principal de credite, 

pentru bugetul propriu şi bugetele instituţiilor şi serviciilor publice subordonate, şi 

se pot efectua înainte de angajarea cheltuielilor”; 

 adresele transmise de instituțiile din subordine. 

 

Buget local 

Denumire indicator 
Cod  

indicator 
Buget 
initial 

Influente 
Buget  
final 

Venituri 
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale 
pentru finantarea aparaturii medicale si 
echipamentelor de comunicatii in urgenta in 
sanatate 

42.02.16.01 0,00 9.296,00 9.296,00 

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale 
necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din 
fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare 
aferente perioadei de programare 2014-2020 

42.02.69 32.846,00 1.645,00 34.491,00 

Sume primite in contul platilor efectuate in anul 
curent 

48.02.01.01 0,00 126,00 126,00 

Sume primite in contul platilor efectuate in anul 
curent 

48.02.01.01 0,00 3.714,00 3.714,00 



Cheltuieli 

Capitol 66 - Sãnãtate         

Transferuri din bugetele locale pentru finantarea 
cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii ptr 
Spitalul Judetean 

51.02.28 20.160,00 5.509,00 25.669,00 

 Transferuri din bugetele locale pentru finantarea 
cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii ptr 
Spitalul de Boli infectioase 

51.02.28 143,00 1.433,00 1.576,00 

Transferuri din bugetele locale pentru finantarea 
cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii ptr 
Spitalul Tg. Bujor 

51.02.28 386,00 300,00 686,00 

Transferuri din bugetele locale pentru finantarea 
cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii ptr 
Spitalul de Pneumoftiziologie 

51.02.28 112,00 4.788,20 4.900,20 

Transferuri din bugetele locale pentru finantarea 
cheltuielilor curente din domeniul sanatatii ptr 
Spitalul de Pneumoftiziologie 

51.01.46 700,00 171,00 871,00 

Alte obiecte de inventar Consiliul Judetean 20.05.30 200,00 -21,00 179,00 

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii Consiliul Judetean 20.30.30 500,00 -150,00 350,00 

Alte active fixe Consiliul Judetean 71.01.30 14.974,22 5,00 14.979,22 

Capitolul 84 - Drumuri si poduri         

Alte active fixe Consiliul Judetean 71.01.30 3.549,00 4.500,00 8.049,00 

 

 

Bugetul instituţiilor publice şi activitãţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii 

SERVICIUL PUBLIC JUDEŢEAN DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT 
Sume utilizate de administratiile locale din 
excedentul anului precedent pentru 
sectiunea de dezvoltare 

40.10.15.02 0,00 590,00 590,00 

Masini, echipamente si mijloace de 
transport 

71.01.02 357,00 590,00 947,00 

SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ "SF. APOSTOL ANDREI" 

Venituri 

Alte venituri din concesiuni si inchiriere de 
catre institutiile publice 

30.10.05.30 106,00 5,00 111,00 

Venituri din prestari de servicii 33.10.08 2.211,00 70,00 2.281,00 

Venituri din contractele incheiate cu casele 
de asigurari sociale de sanatate 

33.10.21 106.146,00 -3.605,00 102.541,00 

 Venituri din contractele incheiate cu 
directiile de sanatate publica din sume 
alocate de la bugetul de stat 

33.10.30 29.114,00 6.000,00 35.114,00 

Venituri din contractele incheiate cu 
directiile de sanatate publica din sume 
alocate din veniturile proprii ale Ministerului 
Sanatatii 

33.10.31 5.000,00 -2.470,00 2.530,00 

Varsaminte din sectiunea de functionare 
pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a 
bugetului local (cu semnul minus) 

37.10.03 -2.466,00 1.765,00 -701,00 

Varsaminte din sectiunea de functionare 37.10.04 2.466,00 -1.765,00 701,00 

Subventii din bugetele locale pentru 
finantarea cheltuielilor de capital din 
domeniul sanatatii 

43.10.14 20.160,00 501,00 20.661,00 

Sume din bugetul de stat catre bugetele 
locale pentru finantarea aparaturii medicale 
si echipamentelor de comunicatii in 
urgenta in sanatate 

43.10.16.01 0,00 5.008,00 5.008,00 



Cheltuieli 

Salarii de baza 10.01.01 99.322,00 8.050,00 107.372,00 

Vouchere de vacanta 10.02.06 3.050,00 -3.050,00 0,00 

Medicamente 20.04.01 27.320,00 -200,00 27.120,00 

Materiale sanitare 20.04.02 9.469,00 -1.400,00 8.069,00 

Reactivi 20.04.03 7.575,00 -900,00 6.675,00 

Dezinfectanti 20.04.04 4.500,00 -580,00 3.920,00 

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 731,00 -20,00 711,00 

Masini, echipamente si mijloace de 
transport 

71.01.02 22.222,00 3.763,30 25.985,30 

Mobilier, aparatura birotica si alte active 
corporale 

71.01.03 82,00 -75,80 6,20 

Alte active fixe 71.01.30 322,00 -78,50 243,50 

SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECŢIOASE "SF. CUV. PARASCHEVA" 

Venituri 

Venituri din contractele incheiate cu casele 
de asigurari sociale de sanatate 

33.10.21 11.440,00 1.169,00 12.609,00 

Subventii din bugetele locale pentru 
finantarea cheltuielilor de capital din 
domeniul sanatatii 

43.10.14 143,00 145,00 288,00 

Sume din bugetul de stat catre bugetele 
locale pentru finantarea aparaturii medicale 
si echipamentelor de comunicatii in 
urgenta in sanatate 

43.10.16.01 0,00 1.288,00 1.288,00 

Subventii din bugetul Fondului national 
unic de asigurari sociale de sanatate 
pentru acoperirea cresterilor salariale 

43.10.33 13.748,00 -749,00 12.999,00 

Cheltuieli 

Furnituri de birou 20.01.01 100,00 25,00 125,00 

Transport 20.01.07 7,00 2,00 9,00 

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 35,00 5,00 40,00 

Hrana pentru oameni 20.03.01 240,00 30,00 270,00 

Medicamente 20.04.01 8.789,00 240,00 9.029,00 

Materiale sanitare 20.04.02 160,00 10,00 170,00 

Reactivi 20.04.03 630,00 60,00 690,00 

Dezinfectanti 20.04.04 52,00 10,00 62,00 

Materiale de laborator 20.09 35,00 10,00 45,00 

Protectia muncii 20.14 35,00 5,00 40,00 

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 30,00 20,00 50,00 

Sume aferente persoanelor cu handicap 
neîncadrate 

59.40 202,00 3,00 205,00 

Masini, echipamente si mijloace de 
transport 

71.01.02 45,00 1.433,00 1.478,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE GALAŢI 

Venituri 

Venituri din contractele incheiate cu 
directiile de sanatate publica din sume 
alocate de la bugetul de stat 

33.10.30 4.545,00 519,00 5.064,00 

Varsaminte din sectiunea de functionare 
pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a 
bugetului local (cu semnul minus) 

37.10.03 -33,50 -1,00 -34,50 

Varsaminte din sectiunea de functionare 37.10.04 33,50 1,00 34,50 

Venituri din valorificarea unor bunuri ale 
institutiilor publice 

39.10.01 0,00 1,00 1,00 

Subventii din bugetele locale pentru 
finantarea cheltuielilor curente din 
domeniul sanatatii 

43.10.10 700,00 171,00 871,00 

Subventii din bugetele locale pentru 
finantarea cheltuielilor de capital din 
domeniul sanatatii 

43.10.14 112,00 1.788,20 1.900,20 

Sume din bugetul de stat catre bugetele 
locale pentru finantarea aparaturii medicale 
si echipamentelor de comunicatii in 
urgenta in sanatate 

43.10.16.01 0,00 3.000,00 3.000,00 

Cheltuieli 

Salarii de baza 10.01.01 15.124,00 257,00 15.381,00 

Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 10.357,00 57,00 10.414,00 

Indemnizatie de hranã 10.01.17 1.031,00 13,00 1.044,00 

Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 510,00 20,00 530,00 

Contributie asiguratorie pentru muncã 10.03.07 654,00 11,00 665,00 

Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 789,00 30,00 819,00 

Apa, canal si salubritate 20.01.04 227,00 5,00 232,00 

Materiale si prestari de servicii cu caracter 
functional 

20.01.09 718,00 92,00 810,00 

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 
functionare 

20.01.30 818,00 28,00 846,00 

Reparatii curente 20.02 120,00 171,00 291,00 

Alte obiecte de inventar 20.05.30 64,00 5,00 69,00 

Constructii 71.01.01 0,00 1.500,00 1.500,00 

Masini, echipamente si mijloace de 
transport 

71.01.02 137,00 3.281,20 3.418,20 

Alte active fixe 71.01.30 22,00 9,00 31,00 

SPITALUL ORĂŞENESC TG. BUJOR 

Venituri 

Venituri din contractele incheiate cu casele 
de asigurari sociale de sanatate 

33.10.21 3.836,00 12,00 3.848,00 

Venituri din contractele incheiate cu 
directiile de sanatate publica din sume 
alocate de la bugetul de stat 

33.10.30 837,00 291,00 1.128,00 

Subventii din bugetele locale pentru 
finantarea cheltuielilor de capital din 
domeniul sanatatii 

43.10.14 386,00 300,00 686,00 

Cheltuieli 

Salarii de baza 10.01.01 4.990,00 580,00 5.570,00 

Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 735,00 85,00 820,00 

Alte sporuri 10.01.06 875,00 -185,00 690,00 

Fond aferent platii cu ora 10.01.11 525,00 -125,00 400,00 

Indemnizatie de hranã 10.01.17 365,00 -15,00 350,00 

Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 87,00 -37,00 50,00 

Masini, echipamente si mijl de transport 71.01.02 0,00 300,00 300,00 



MUZEUL DE ISTORIE "PAUL PĂLTĂNEA" GALAŢI 

Venituri 

Alte venituri 36.10.50 100,00 88,00 188,00 

Cheltuieli 

Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 112,00 10,00 122,00 

Materiale si prestari de servicii cu caracter 
functional 

20.01.09 375,00 18,00 393,00 

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 
functionare 

20.01.30 93,00 20,00 113,00 

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 0,00 40,00 40,00 

 

Prezentul proiect de hotărâre îndeplineşte condiţiile de legalitate. 

 

 

 
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, 

 

 

 


