
 
HOTĂRÂREA NR.    

din      2020 
 
 

privind: utilizarea în anul 2020 a sumei de 15.000.000 lei din excedentul cumulat al 
anilor precedenţi pentru acoperirea temporară a golurilor de casă                       

Iniţiatori: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 801/13.01.2020 

  
Consiliul Judeţean Galaţi; 

 Având în vedere referatul de aprobare prezentat de iniţiatori; 
 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 prevederile art. 58 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere art. 173 alin. (1) lit. (b), alin. (3) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
 În baza prevederilor art. 182 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă 
a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 

Art.1. Se aprobă utilizarea în anul 2020 a sumei de 15.000.000 lei din excedentul 
cumulat al anilor precedenţi pentru acoperirea temporarã a golurilor de casã. 

 
Art.2. Pe măsura înregistrării de disponibilităţi la bugetul local al Judeţului Galaţi în anul 

2020, se vor efectua restituiri aferente sumelor împrumutate pentru acoperirea temporarã a 
golurilor de casã. 

 
Art.3. 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 
                                                            

Director executiv, 

       Stoica George 

Contrasemneazǎ pentru legalitate 

   Secretarul General al Judeţului, 

                   Coca Ionel      
 

 

Întocmit, 
Alupoae Aida-Flavia 



 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 

Nr. 801/13.01.2020 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind utilizarea în anul 2020 a sumei de 

15.000.000 lei din excedentul cumulat al anilor precedenţi  
pentru acoperirea temporară a golurilor de casă 

  
 
 

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

de hotărâre al cărui scop este utilizarea unei sume din excedentul anilor precedenţi. 

 

 Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază: 

 prevederile art. 58 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare, excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea 

exerciţiului bugetar, pe cele două secţiuni, dup efectuarea regularizărilor în limita sumelor 

defalcate din venituri ale bugetului de stat şi a transferurilor din bugetul de stat sau alte 

bugete, precum şi după achitarea plăţilor restante, se reportează în exerciţiul financiar următor 

şi se utilizează, în baza hotărârilor autorităţilor deliberative pentru acoperirea temporară a 

golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile şi cheltuielile secţiunilor de 

funcţionare şi dezvoltare în anul curent; 

 art. 173 alin. (1) lit. (b), alin. (3) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ; 

 prevederile art. 182 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

  

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. 801/13.01.2020 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind utilizarea în anul 2020 a sumei de 

15.000.000 lei din excedentul cumulat al anilor precedenţi  
pentru acoperirea temporară a golurilor de casă 

  

 

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

hotărâre al cărui scop este utilizarea unei sume din excedentul anilor precedenţi. 

 Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază: 

 prevederile art. 58 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 

şi completările ulterioare, excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar, 

pe cele două secţiuni, după efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din venituri ale 

bugetului de stat şi a transferurilor din bugetul de stat sau alte bugete, precum şi după achitarea 

plăţilor restante, se reportează în exerciţiul financiar următor şi se utilizează, în baza hotărârilor 

autorităţilor deliberative pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între 

veniturile şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul curent; 

 art. 173 alin. (1) lit. (b), alin. (3) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ; 

 prevederile art. 182 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ. 

Suma se va utiliza pentru finanţarea iniţială a unor proiecte finanţate din fonduri 

nerambursabile, precum şi pentru investiţii a căror documentaţie tehnico-economică se va aproba în 

cursul anului 2020. 

 

             Prezentul proiect de hotărâre îndeplineşte condiţiile de legalitate.  

 
 

DIRECŢIA ECONOMIE ŞI FINANŢE 
DIRECTOR EXECUTIV, 

George Stoica 
 

 
 

DIRECŢIA  DEZVOLTARE REGIONALĂ, 
DIRECTOR EXECUTIV, 
Laura-Delia Angheluță 

 
 

DIRECŢIA ARHITECT ŞEF. 
ARHITECT ŞEF, 

Mărioara Dumitrescu 
 

 
 

DIRECŢIA DE PATRIMONIU, 
DIRECTOR EXECUTIV, 

Constantin Cristea 
 

 
SERVICIUL CONTENCIOS ŞI 

PROBLEME JURIDICE 

 
DIRECŢIA PROGRAME, 
DIRECTOR EXECUTIV 

Camelia Epure 
  

DIRECŢIA TEHNICÃ, 
DIRECTOR EXECUTIV, 

Sãndulache Elena 
 
 

 

 
 

 


