
 

HOTĂRÂREA NR.   

din      2021 
 

privind: însușirea raportului de reevaluare a activelor fixe corporale de natura 
construcțiilor și terenurilor aflate în domeniul public și în domeniul privat al județului 
Galați și administrarea Consiliului Județean Galați, la data de 31 decembrie 2020 

Iniţiatori: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, domnul Costel Fotea; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 4802/19.05.2021 

  
Consiliul Judeţean Galaţi; 

 Având în vedere referatul de aprobare prezentat de iniţiator; 
 Având în vedere raportul de specialitate al Direcţiilor din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere raportul de avizare a comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului 
Judeţean Galaţi; 

Având în vedere Raportul de reevaluare nr. 4802/22.04.2021, întocmit de P.F.A. Basov 
G. Elena Evaluator, în baza Contractului de servicii nr. 3445/22.03.2021; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 82/1991 a contabilității, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și 
amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniu instituțiilor publice, cu modificările și completările 
ulterioare; 

Având în vedere Ordinul Ministerului Economiei și Finanțelor nr. 3471/2008 pentru 
aprobarea normelor metodologice privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în 
patrimoniul instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. c,f) din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 În baza prevederilor 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 însușește raportul de reevaluare a activelor fixe corporale de natura 
construcțiilor și terenurilor aflate în domeniul public și în domeniul privat al județului Galați și în 
administrarea Consiliului Județean Galați la data de 31 decembrie 2020, cuprins în anexa ce 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.2. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Direcția Patrimoniu și Direcția 

Economie și Finanțe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Galați. 
 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

Contrasemnează pentru legalitate 

  Secretarul General al Judeţului, 

                 Coca Ionel                                                                               Director executiv, 
                                                                                                                                                                           George Stoica  

 
Întocmit, 
Crăiniciuc Silvia 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr. 4802 / 19.05.2021   

 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind însușirea raportului de 
reevaluare a activelor fixe corporale de natura construcțiilor și terenurilor aflate în 

domeniul public și în domeniul privat al județului Galați și în administrarea Consiliului 
Județean Galați, la data de 31 decembrie 2020 

 

 
 

Având în vedere dispozițiile art. 2^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind 

reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, ”reevaluarea 

se efectuează în scopul determinării valorii juste a acestora, ținându-se seama de inflație, 

utilitatea bunului, starea acestuia și de prețul pieței, atunci când valoarea contabilă diferă 

semnificativ de valoarea justă”. 

Ultima reevaluare a bunurilor proprietate publică și privată a Județului Galați, aflate în 

administrarea Consiliului Județean Galați, fiind efectuată în decembrie 2017, s-a impus 

demararea unei noi proceduri de reevaluare. 

Proiectul de act administrativ inițiat vizează însușirea rezultatului reevaluării activelor 

fixe corporale de natura construcțiilor si terenurilor, proprietate publică și privată a județului 

Galați, aflate în administrarea Consiliului Județean  Galați, în baza Raportului de reevaluare 

nr. 4802/22.04.2021, întocmit de P.F.A. Basov G. Elena Evaluator, conform Contractului de 

servicii nr. 3445/22.03.2021; 

 În conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, 

art. 136 alin. 3 lit. b și art. 136 alin. 4-6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, solicităm avizul Comisiei de specialitate nr. 1 a 

Consiliului Judeţean Galaţi. 

 

 

 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Director executiv, 
                                                                                                                                                                           George Stoica  

 
Întocmit, 
Crăiniciuc Silvia 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr. 4802 /  19.05.2021    

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind însușirea raportului de 
reevaluare a activelor fixe corporale de natura construcțiilor și terenurilor aflate în 

domeniul public și în domeniul privat al județului Galați și în administrarea Consiliului 
Județean Galați, la data de 31 decembrie 2020 

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

însușirea raportului de reevaluare nr. 4802/22.04.2021 a activelor fixe corporale de natura 

construcțiilor și terenurilor aflate în domeniul public și în domeniul privat al județului Galați și în 

administrarea Consiliului Județean Galați, întocmit de P.F.A. Basov G. Elena Evaluator, în 

baza Contractului de servicii nr. 3445/22.03.2021.  

Conform prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991 cu modificările și completările 

ulterioare, ale Ordonanței Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor 

fixe aflate în patrimoniu instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și 

completările ulterioare, precum și ale Ordinului Ministerului Economiei și Finanțelor nr. 

3471/2008 pentru aprobarea normelor metodologice privind reevaluarea și amortizarea 

activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice cu modificările și completările ulterioare, 

se impune actualizarea valorii contabile pentru activele fixe corporale de natura construcțiilor și 

terenurilor aflate în domeniul public și domeniul privat și administrarea Consiliului Județean 

Galați. 

Ultima reevaluare a bunurilor proprietate publică și privată a Județului Galați, aflate în 

administrarea Consiliului Județean Galați, a fost efectuată în decembrie 2017. 

Activele fixe corporale de natura construcțiilor și terenurilor cuprinse în domeniul public 

al Județului Galați și date în administrare instituțiilor publice aflate în subordinea U.A.T. - 

Județul Galați, au fost reevaluate de către aceste instituții conform prevederilor art. 300 alin. 1 

lit. j din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare. 

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

 
Direcţia Economie şi Finanţe 

Director executiv 
Stoica George 

Direcţia Patrimoniu  
_____________ 

Direcţia de Dezvoltare Regională  
Director executiv 

Angheluță Laura-Delia 
   

Direcția Tehnică  
Director Executiv 

Măciucă Radu 

Serviciu contencios şi 
probleme juridice 

Şef serviciu 
Nedelcu Alina 

Direcţia Programe  
Director Executiv 
 Epure Camelia 

   
  

Direcţia Arhitect Şef 
_____________ 

 
 

 

 
Director executiv, 

                                                                                                                                                                           George Stoica  

Întocmit, 
Crăiniciuc Silvia 

 


