
 
HOTĂRÂREA NR. _______ 

din _____________ 2020 
 

privind: alocarea sumei de 350.000 lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziția 
Consiliului Județean Galați către U.A.T. Bălășești, în vederea suplimentării bugetului 
local, secțiunea de funcționare 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi Fotea Costel 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 8788/26.08.2020 

 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 Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului 
Judeţean Galaţi; 

Având în vedere adresa Primăriei Comunei Bălășești nr. 2765/14.08.2020, depusă și 
înregistrată la Registratura Generală a Consiliului Județean Galați sub nr. 8788/17.08.2020; 

Având în vedere prevederile art. 36, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele 
publice locale, republicată, cu modificările și 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 alocă suma de 350.000 lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziția 
Consiliului Județean Galați către U.A.T. Bălășești, în vederea suplimentării bugetului local, 
secțiunea de funcționare. 

Art.2. Utilizarea și justificarea sumelor se va face doar în scopul menționat (plata 
salariilor și a contribuțiilor aferente acestora) și va fi responsabilitatea U.A.T. Bălășești.  

Art.3. Sumele rămase neutilizate se vor restitui bugetului din care au fost alocate, până 
la sfârșitul exercițiului bugetar. 
 Art.4. Prezenta hotărâre se va comunica Direcției Generale Regionale a Finanțelor 
Publice Galați și U.A.T. Bălășești. 
  
 
 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 

 
 

 
 
 

        Director executiv, 
Stoica George                                                                                                                          

 
 
 
 
 
 

Zaharia Mihai/1 ex./25.08.2020                             

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul General al Judeţului, 

Ionel Coca 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                            Nr. 8788/26.08.2020  
 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Județean Galați privind alocarea sumei de 

350.000 lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Galați către 
U.A.T. Bălășești, în vederea suplimentării bugetului local, secțiunea funcționare 

 
 
 

 Iniţierea acestui proiect de hotărâre a fost determinată de solicitarea Primăriei Comunei 

Bălășești nr. 2765/14.08.2020, depusă și înregistrată la Registratura Generală a Consiliului 

Județean Galați sub nr. 8788/17.08.2020, prin care ne-a fost semnat faptul că U.A.T. Comuna 

Bălășești traversează o perioadă de criză financiară, generată de blocarea conturilor curente 

deschise la trezorerie. 

 Prin adresa mai sus menționată, U.A.T. Bălășești solicită suma de 350.000 lei necesară 

pentru plata salariilor și contribuțiilor aferente, ca urmare a virării de către Direcția Regională a 

Finanțelor Publice Galați – Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică Galați, Serviciul 

de Trezorerie și Contabilitate Publică Târgu Bujor a sumei de 687.818,32 lei din conturile 

deschise pe numele U.A.T. Comuna Bălășești către B.E.J. Chirică Miștoi Costel, reprezentând 

un debit în cadrul dosarului de executare silită nr. 143/CMC/2016, debit confirmat în cadrul 

Sentinței nr. 1165/316/2018. 

 Față de cele expuse, solicităm raportul de avizare al comisiei de specialitate nr. 1 și 

supunem spre aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată. 

 
 

 
 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                              Nr. 8788/26.08.2020  
 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Județean Galați privind alocarea sumei de 

350.000 lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Galați către 
U.A.T. Bălășești, în vederea suplimentării bugetului local, secțiunea funcționare  

 
 

Iniţiatorul - Preşedintele Consiliului Județean Galați Costel Fotea, prezintă un proiect de 

hotărâre al cărui obiectiv îl constituie alocarea sumei de 350.000 lei din fondul de rezervă 

bugetară la dispoziția Consiliului Județean Galați către U.A.T. Bălășești, în vederea 

suplimentării bugetului local, secțiunea funcționare. 

Potrivit prevederilor art. 173 alin. (3) lit. a) din Codul administrativ aprobat prin 

Ordonanța de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019: „În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. 

(1) lit. b), consiliul judeţean: a) aprobă, la propunerea preşedintelui consiliului judeţean, 

bugetul judeţului, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare şi contul de 

încheiere a exerciţiului bugetar.” 

Conform prevederilor Art. 36, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare: „În bugetele locale se înscrie 

fondul de rezervă bugetară la dispoziţia consiliului local, judeţean şi a Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti, precum şi a sectoarelor municipiului Bucureşti, 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 finanţarea unor cheltuieli 

urgente sau neprevăzute apărute în cursul exerciţiului bugetar, pentru înlăturarea efectelor 

unor calamităţi naturale, precum şi pentru acordarea unor ajutoare către alte unităţi 

administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate, la cererea publică a primarilor acestor 

unităţi ori din iniţiativă proprie.” 

În concluzie, proiectul de hotărâre astfel iniţiat îndeplinește condițiile de legalitate.  

 

 

 
Direcţia Economie şi 

Finanţe 
Director executiv, 

Stoica George 
 

Direcţia Programe 
 

Director executiv, 
Camelia Epure 

 

Direcţia de Dezvoltare 
Regională 

Director executiv, 
Angheluţă Laura-Delia  

 

Direcţia Patrimoniu 
 

Director executiv, 
Cristea Constantin 

 

 
 

Direcţia Arhitect Şef 
 

Direcţia Tehnică 
Director executiv, 
Săndulache Elena  

 

Serviciul Contencios şi 
probleme juridice  

     
 

 
 
 
 
 


