
 
 

HOTĂRÂREA NR. _____ 

din _____________ 2022 
 

privind: repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumei de 2.792 mii lei 
reprezentând sume defalcate din TVA în vederea finanţării cheltuielilor privind 
drumurile județene pe anul 2022 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi Fotea Costel 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 9997/23.08.2022 

  
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 raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului 
Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere prevederile art. 29 alin. (1) lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 19/2022 
cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2022; 

Având în vedere prevederile art. 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind 
regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere art. 173 alin. (3) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În baza prevederilor art. 182 alin.(1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
    

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

 Art.1. Se aprobă repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din 
TVA pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene din judeţul Galați pe anul 2022, 
conform anexei care face parte integrantă la prezenta hotărâre. 
 
 Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor 
Publice Galaţi și unităților administrativ-teritoriale din anexă. 

 

 P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

 

 

Contrasemnează pentru legalitate 

  Secretarul General al Județului 

                Coca Ionel 

 
Director executiv, 

                 Stoica George

    
 
 
 
Întocmit, 
Zaharia Mihai 
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ANEXĂ 

 

Nr. 
crt. 

Denumire 
UAT 

Denumire DJ 
Lungime în 

administrarea 
U.A.T.-ului KM 

Tipul de 
îmbrăcăminte 

  

Sume 

alocate 

mii lei 

1 
Județul 
Galați 

Covoare asfaltice drumuri 

județene 
55 

ASFALT 2.792 

TOTAL 
2.792 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr. 9997/23.08.2022  

 
 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Județean Galați privind repartizarea pe unități 

administrativ-teritoriale a sumei de 2.792 mii lei reprezentând sumele defalcate din TVA 
în vederea finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene pe anul 2022 

 

 

 

 
Prin O.G. nr. 19/2022 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2022, judeţului 

Galaţi i s-a repartizat suma de 2.792 mii lei  pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile 

judeţene din judeţul Galaţi. 

În această etapă se propune repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor 

defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene pe anul 2022, 

conform anexei care face partea integrantă din prezenta hotărâre. 

Facem precizarea că actul administrativ astfel inițiat nu are caracter normativ, în sensul 

Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și 

completările ulterioare, motiv pentru care nu se impune desfășurarea procedurii de dezbatere 

publică. 

Faţă de cele expuse, solicităm raportul de avizare al comisiei de specialitate nr. 1 a 

Consiliului Judeţean Galaţi şi supunem spre aprobare proiectul de hotărâre în forma 

prezentată. 

 

 

 

 

P R E Ş E D I N T E, 

 

Costel Fotea  

 

 

 

Director executiv, 
       Stoica George  

    
 
 
Întocmit, 
Zaharia Mihai 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr. 9997/23.08.2022  
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Județean Galați privind repartizarea pe unități 

administrativ-teritoriale a sumei de 2.792 mii lei reprezentând sume defalcate din TVA în 
vederea finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene pe anul 2022 

 

 

Iniţiatorul – Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi – domnul Costel Fotea, prezintă un 

proiect de hotărâre al cărui obiectiv este repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a 

sumelor defalcate din TVA în vederea finanțării cheltuielilor privind drumurile județene pe anul 

2022, conform anexei nr. 5 a Ordonanței Guvernului nr. 19/2022 cu privire la rectificarea 

bugetului de stat pe anul 2022, prin care Județului Galați i s-a repartizat suma de 2.792 mii 

lei. 

 Proiectul de hotărâre respectă prevederile art. 29 alin. (1) lit. c) din Ordonanța 

Guvernului nr. 19/2022 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2022, a art. 22 din 

OG 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, modificată şi completată şi a Legii nr. 

273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare. 

În această etapă se propune repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor 

defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene pe anul 2022, 

conform anexei care face partea integrantă din prezenta hotărâre. 

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

 

 

 

Direcţia Economie şi 
Finanţe, 

George STOICA 

Direcţia Arhitect Şef, 
_____________ 

Direcția Tehnică, 
Radu MĂCIUCĂ 

Direcţia Programe, 
Camelia EPURE 

 

Direcţia de Dezvoltare  
Regională, 

Laura–Delia ANGHELUȚĂ  

Direcţia Patrimoniu, 
Marin POPESCU 

Serviciul contencios şi 
probleme juridice, 

Georgeta–Alina NEDELCU  

 
                       

 
 
 

Director executiv, 
        Stoica George  

  
 
 
   
Întocmit, 
Zaharia Mihai 


