
 
 

HOTĂRÂREA NR. _______ 

din _____________ 2022 
 
 

privind: alocarea sumei de 2.660 mii lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziția 
Consiliului Județean Galați către unităţi administrativ teritoriale, în vederea 
suplimentării bugetelor locale 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi Fotea Costel 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 13.813/28.11.2022 

 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 răspunsurile primite la adresa Consiliului Judeţean Galaţi nr. 
13.813/21.11.2022 de la unităţile administrativ-teritoriale din judeţul Galaţi; 

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 2.660 mii lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziția 
Consiliului Județean Galați către unităţi administrativ teritoriale conform Anexei la prezenta 
hotărâre, în vederea suplimentării bugetelor locale. 

Art.2. Utilizarea și justificarea sumelor se va face doar în scopurile menționate şi 
anume cheltuielile urgente sau neprevăzute apărute în cursul exercițiului bugetar şi pentru 
situații de extremă dificultate: cheltuieli cu iluminatul stradal; cheltuieli curente la şcoli 
(încălzire, curent electric, GPL, etc.); alte cheltuieli de investiţii (centrale termice şcoli, achiziţii 
sobe sau alte mijloace de încălzire) şi va fi responsabilitatea unităţilor administrativ teritoriale.  
 Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica Direcției Generale Regionale a Finanțelor 
Publice Galați și unităţilor administrativ teritoriale din anexă. 
  
 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 

 
 

 
 
 
       

                                                     Director executiv, 
                                                                                       Stoica George                                                                                                                          

 
Întocmit, 
Popa Florentina Lili 

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul General al Judeţului, 

Ionel Coca 
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Anexa 

 

Repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor din fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Consiliului Judeţean Galaţi 

 
       - mii lei - 

Nr. 
crt. 

Denumirea unităţii 
administrativ-teritoriale 

 
Suma alocată 

 Total judeţ 2.660 

1. Municipiul Galaţi 100 

2. Municipiul Tecuci 100 

 Total municipii 200 

3. Oraş Bereşti 42 

4. Oraş Tg. Bujor 42 

 Total oraşe 84 

5. Barcea 42 

6. Bãlãbãneşti 0 

7. Bãlãşeşti 42 

8. Bãleni 42 

9. Bãneasa 42 

10. Bereşti-Meria 42 

11. Braniştea 42 

12. Brãhãşeşti 42 

13. Buciumeni 42 

14. Cavadineşti 42 

15. Cerţeşti 42 

16. Corni 42 

17. Corod 42 

18. Cosmeşti 42 

19. Costache Negri 37 

20. Cuca 42 

21. Cudalbi 42 

22. Cuza Vodã 42 

23. Drãgãneşti 42 

24. Drãguşeni 42 

25. Fârţãneşti 42 

26. Folteşti 26 

27. Frumuşiţa 42 

28. Fundeni 42 

29. Ghidigeni 42 

30. Gohor 42 

31. Griviţa 42 

32. Independenţa 0 

33. Iveşti 42 

34. Jorãşti 0 

35. Lieşti 42 

36. Matca 42 

37. Mãstãcani 42 

38. Movileni 42 

39. Munteni 45 

40. Nãmoloasa 42 

41. Negrileşti 42 

42. Nicoreşti 42 
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43. Oancea 42 

44. Pechea 42 

45. Piscu 42 

46. Poiana 42 

47. Priponeşti 42 

48. Rãdesti 42 

49. Rediu 42 

50. Schela 42 

51. Scânteieşti 42 

52. Slobozia Conachi 42 

53. Smârdan 42 

54. Smulţi 0 

55. Suceveni 42 

56. Suhurlui 42 

57. Şendreni 42 

58. Tudor Vladimirescu 42 

59. Tuluceşti 42 

60. Ţepu 42 

61. Umbrãreşti 42 

62. Valea Mãrului 42 

63. Vânãtori 42 

64. Vârlezi 42 

65. Vlãdeşti 42 

 Total comune  2.376 

                



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                             
Nr. 13.813/28.11.2022  

 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

la proiectul de hotărâre al Consiliului Judeţean Galaţi privind alocarea sumei de 2.660 
mii lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Galați către 
unităţi administrativ teritoriale, în vederea suplimentării bugetelor locale 

 
  

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.” 

În conformitate cu prevederile art.196, alin.(1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 
57/2019 privind Codul administrativ „În exercitarea atribuţiilor ce le revin, autorităţile 
administraţiei publice locale adoptă sau emit, după caz, acte administrative cu caracter 
normativ sau individual, după cum urmează: a) consiliul local şi consiliul judeţean adoptă 
hotărâri”.  

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 din România aflate în situaţii de extremă dificultate sau către 
unităţi administrativ teritoriale din statele vecine aflate în stare de conflict armat sau afectate 
de fluxul de persoane care provin din zona conflictului armat din Ucraina, la solicitarea 
acestora sau din proprie iniţiativă.” 

Prin adresa nr. 13813/21.11.2022, Consiliul Judeţean Galaţi solicită unităţilor 
administrativ-teritoriale din judeţ sumele necesare pentru finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul exerciţiului bugetar şi pentru situaţii de extremă 
dificultate, acestea au răspuns detaliat.  

  
Sumele repartizate se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor urgente sau 

neprevăzute apărute în cursul exercițiului bugetar şi anume: cheltuieli cu iluminatul stradal; 
cheltuieli curente la şcoli (încălzire, curent electric, GPL, etc.); alte cheltuieli de investiţii 
(centrale termice şcoli, achiziţii sobe sau alte mijloace de încălzire).. 

Facem precizarea că actul administrativ astfel iniţiat nu are caracter normativ, în 
sensul Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu 
modificările şi completările ulterioare, motiv pentru care nu se impune desfăşurarea 
procedurii de dezbatere publică.  

Solicităm avizul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Judeţean Galaţi. 

 
P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                               
Nr. 13.813/28.11.2022  

 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

 
la proiectul de hotărâre al Consiliului Judeţean Galaţi privind alocarea sumei de 2.660 
mii lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Galați către 
unităţi administrativ teritoriale, în vederea suplimentării bugetelor locale 

 
 

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

hotărâre al cărui obiectiv îl constituie alocarea sumei de 2.660 mii lei din fondul de rezervă 

bugetară la dispoziția Consiliului Județean Galați către unităţile administrativ teritoriale din 

judeţ, în vederea suplimentării bugetelor locale. 

 

Proiectului de hotărâre are la bază prevederile: 

- art.173, alin.(3), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

- art.182, alin.(1) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

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

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

completările ulterioare;   

 Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317/2021; 

Având în vederea răspunsurile primite la adresa Consiliului Judeţean Galaţi 

nr.13813/21.11.2022 de la unităţile administrativ-teritoriale din judeţul Galaţi. 

 

În concluzie, proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale 

a sumei de 2.660 mii lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean 

Galaţi către unităţi administrativ teritoriale, în vederea suplimentării bugetelor locale 

îndeplineşte condiţiile 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  
 
      Popescu Marin 

 
 

Direcţia Arhitect Şef 
 

Arhitect Şef 

Direcţia Tehnică 
 

Director executiv, 
 

Măciucă Radu 
 

Serviciul Contencios şi 
probleme juridice  

 
Nedelcu Alina     

 

 


