
  

ROMÂNIA                                                                                                PROIECT,                    

JUDEŢUL GORJ                                                                                     AVIZAT:  

CONSILIUL JUDEŢEAN                                                    SECRETAR AL JUDEŢULUI,                        
                                                                                               CRISTINA-ELENA  RĂDULEA-ZAMFIRESCU  
 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE  
privind transferarea excedentului înregistrat la data de 31.12.2016 la sursa D, fonduri externe 

nerambursabile, în sursa A, buget local. 

 

 

 

Consiliul Judeţean Gorj: 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre; 

- Raportul de specialitate întocmit de Direcţia tehnico-economică, dezvoltare regională şi relaţii 

externe și Direcția juridică și dezvoltarea capacității administrative; 

- Raportul de avizare al Comisiei  buget - finanțe; 

- Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică; 

- Prevederile Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată; 

- Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- H.G. nr. 1021/2015 privind utilizarea fondurilor alocate prin Fondul de Solidaritate al Uniunii 

Europene pentru decontarea cheltuielilor publice eligibile aferente operațiunilor de urgență 

întreprinse în scopul înlăturării pagubelor provocate de inundațiile din primăvara anului 2014 și 

pentru modificarea art. 4, alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 478/2010 pentru aprobarea structurii 

organizatorice a Autorității coordonatoare și de management în România, precum și a structurii 

autorităților de implementare pentru gestionarea asistenței financiare comunitare acordate prin 

Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene; 

- Acordul de Implementare, semnat între Secretariatul General al Guvernului prin Cancelaria Primului 

Ministru, în calitate de Autoritate Coordonatoare și de Management al Fondului de Solidaritate al 

Uniunii Europene (FSUE), Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 

(actualmente Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene) în 

calitate de Autoritate de Implementare a FSUE și  Consiliul Județean Gorj, în calitate de beneficiar 

final, privind eligibilitatea dosarului cu documentația justificativă, aferentă  obiectivului de investiție 

”Reconstruire Pod pe DJ 675B, km 3+300, peste râul Gilort, comuna Albeni, județul Gorj” cu o 

valoare eligibilă de 5.503.190,93 lei; 

- Extrasul de cont la data de 30.12.2016, emis de Trezoreria Municipiului Târgu-Jiu, pentru contul 

82.D.98.00 ,,Excedent al fondurilor externe nerambursabile ale instituțiilor publice din 

administrația publică locală - secțiunea de dezvoltare”; 

- Nota de fundamentare întocmită de Direcţia tehnico-economică, dezvoltare regională şi relaţii 

externe nr. 2086/20.02.2017, 

 

În baza prevederilor art. 97 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,  

republicată, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 

Art. 1 Se aprobă transferarea sumei de 5.503,20 mii lei din sursa D, Fonduri externe 

nerambursabile, în sursa A, Buget local ,,alte venituri” (cod 36.02.50), reprezentând sume primite 



  

din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene în contul plăților efectuate pentru obiectivul de 

investiție ”Reconstruire Pod pe DJ 675B, km. 3+300, peste râul Gilort, comuna Albeni, județul 

Gorj” și utilizarea acesteia ”în conformitate cu prevederile legale în vigoare, iar acolo unde este cazul, 

pentru refacerea, consolidarea, inclusiv dezvoltarea infrastructurii, conform procedurilor proprii”, 

conform Acordului de Implementare,  art. 7 ”Destinația fondurilor alocate din FSUE”, alin. 3. 

Art. 2  Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj, cu sprijinul 

Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Gorj, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri.   

         

 
                    PREŞEDINTE,                                                          

                COSMIN-MIHAI POPESCU                                      CONTRASEMNEAZĂ:          

                                                                                                    SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
                                                                                        CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU 

 

 

 

 

 

Nr.________ 

Adoptată în şedinţa din________  

cu un număr de________voturi, 

din totalul numărului de consilieri judeţeni în funcţie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL GORJ 

CONSILIUL JUDEŢEAN  
DIRECŢIA TEHNICO – ECONOMICĂ, DEZVOLTARE REGIONALĂ ŞI RELAŢII EXTERNE 

DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII ADMINISTRATIVE 

 

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre  privind transferarea excedentului înregistrat la data de 31.12.2016 la sursa 

D, fonduri externe nerambursabile, în sursa A, buget local. 

 

 

 
În conformitate cu prevederile: 
 

 Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată; 

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

 Hotărârii nr. 1021/2015 privind utilizarea fondurilor alocate din Fondul de Solidaritate al Uniunii 

Europene pentru decontarea cheltuielilor publice eligibile aferente operațiunilor de urgență întreprinse 

în scopul înlăturării pagubelor provocate de inundațiile din primăvara și vara anului 2014 și pentru 

modificarea art. 4, alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 478/2010 pentru aprobarea structurii 

organizatorice a Autorității coordonatoare și de management în România, precum și a structurii 

autorităților de implementare pentru gestionarea asistenței financiare comunitare acordate prin Fondul 

de Solidaritate al Uniunii Europene; 

 Acordul de Implementare, semnat între Secretariatul General al Guvernului prin Cancelaria 

Primului Ministru, în calitate de Autoritate Coordonatoare și de Management al Fondului de 

Solidaritate al Uniunii Europene (FSUE), Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 

(actualmente Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene) în 

calitate de Autoritate de Implementare a FSUE și  Consiliul Județean Gorj, în calitate de beneficiar 

final, privind eligibilitatea dosarului cu documentația justificativă, aferentă obiectivului de investiție 

”Reconstruire Pod pe DJ 675B, km 3+300, peste râul Gilort, comuna Albeni, județul Gorj” cu o valoare 

eligibilă de 5.503.190,93 lei, 
 

propunem transferarea sumei de 5.503,20 mii lei din sursa D, Fonduri externe nerambursabile, 

în sursa A Buget local ,,alte venituri” (cod 36.02.50), reprezentând sume primite din Fondul de 

Solidaritate al Uniunii Europene în contul plăților efectuate pentru obiectivul de investiție 

”Reconstruire Pod pe DJ 675B, km. 3+300, peste râul Gilort, comuna Albeni, județul Gorj”. 

 

Potrivit Acordului de implementare invocat, articolul 7: ”Destinațiile fondurilor alocate din 

FSUE”, alin.3 ,,sumele primite de către beneficiarii finali ca urmare a decontării din FSUE vor fi 

utilizate de către aceștia în conformitate cu prevederile legale în vigoare, iar acolo unde este cazul, 

pentru refacerea, consolidarea, inclusiv dezvoltarea infrastructurii, conform procedurilor proprii.” 

Potrivit art. 5 ,,Utilizarea sumelor repartizate”, alin.(3) ,,În cazul în care cheltuielile au fost 

deja efectuate, autoritatea de implementare virează sumele datorate beneficiarilor ca venit, într-o 

poziţie distinctă, la bugetul din care este finanţat beneficiarul” din Hotărârea nr. 1021/2015 privind 

utilizarea fondurilor alocate din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene pentru decontarea 

cheltuielilor publice eligibile aferente operațiunilor de urgență întreprinse în scopul înlăturării 

pagubelor provocate de inundațiile din primăvara și vara anului 2014 și pentru modificarea art. 4, alin. 



  

(2) din Hotărârea Guvernului nr. 478/2010 pentru aprobarea structurii organizatorice a Autorității 

coordonatoare și de management în România, precum și a structurii autorităților de implementare 

pentru gestionarea asistenței financiare comunitare acordate prin Fondul de Solidaritate al Uniunii 

Europene. 

 În scopul utilizării sumelor conform prevederilor legale, propunem transferarea sumei de 

5.503,20 mii lei din sursa D, Fonduri externe nerambursabile, în sursa A Buget local ,,alte 

venituri” (cod 36.02.50). 
 

Considerând că proiectul de hotărâre privind transferarea excedentului înregistrat la data de 

31.12.2016 la sursa D, fonduri externe nerambursabile, în sursa A, buget local, respectă prevederile 

legislaţiei în vigoare şi răspunde cerinţelor privind eficientizarea cheltuielilor bugetare, propunem 

aprobarea proiectului de hotărâre în forma prezentată. 
 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,   DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,    DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, 

         Stricescu Daniela                       Bajmatără George-Cosmin            Giurgiulescu Ileana-Claudia 

                                                                                           

                                                                                                           

                         

            Vizat de legalitate,                         DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,           

  Direcţia juridică şi dezvoltarea                  Cimpoieru Cornel-Lucian 

    capacităţii administrative,                                                                                    ŞEF SERVICIU,                                                  

     DIRECTOR EXECUTIV,                                                                Buget, finanţe şi contabilitate publică,                                                                                                                      

             Marcău Costel                                                                                            Ungureanu Victoria 

 

                                                                                                                                             
                                                                                                                                 ÎNTOCMIT, 

                                                                                                                                               Fîcea Mihaela-Melania 

 

 

 

 
                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL GORJ 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

 

 

 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre  privind repartizarea excedentului anual al bugetului local,  

parte componentă a bugetului propriu al Judeţului Gorj,  înregistrat la data de 31.12.2016 

 

 

 

 

În conformitate cu prevederile: 
 

 Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată; 

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

 Hotărârii nr. 1021/2015 privind utilizarea fondurilor alocate din Fondul de Solidaritate al Uniunii 

Europene pentru decontarea cheltuielilor publice eligibile aferente operațiunilor de urgență întreprinse 

în scopul înlăturării pagubelor provocate de inundațiile din primăvara și vara anului 2014 și pentru 

modificarea art. 4, alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 478/2010 pentru aprobarea structurii 

organizatorice a Autorității coordonatoare și de management în România, precum și a structurii 

autorităților de implementare pentru gestionarea asistenței financiare comunitare acordate prin Fondul 

de Solidaritate al Uniunii Europene; 

 Acordul de Implementare, semnat între Secretariatul General al Guvernului prin Cancelaria 

Primului Ministru, în calitate de Autoritate Coordonatoare și de Management al Fondului de 

Solidaritate al Uniunii Europene (FSUE), Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 

(actualmente Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene) în 

calitate de Autoritate de Implementare a FSUE și  Consiliul Județean Gorj, în calitate de beneficiar 

final, privind eligibilitatea dosarului cu documentația justificativă, aferentă obiectivului de investiție 

”Reconstruire Pod pe DJ 675B, km 3+300, peste râul Gilort, comuna Albeni, județul Gorj” cu o valoare 

eligibilă de 5.503.190,93 lei, 
 

se propune transferarea sumei de 5.503,20 mii lei din sursa D, Fonduri externe nerambursabile, 

în sursa A Buget local ,,alte venituri” (cod 36.02.50), reprezentând sume primite din Fondul de 

Solidaritate al Uniunii Europene în contul plăților efectuate pentru obiectivul de investiție 

”Reconstruire Pod pe DJ 675B, km. 3+300, peste râul Gilort, comuna Albeni, județul Gorj”. 

 

Potrivit Acordului de implementare invocat, articolul 7: ”Destinațiile fondurilor alocate din 

FSUE”, alin.3 ,,sumele primite de către beneficiarii finali ca urmare a decontării din FSUE vor fi 

utilizate de către aceștia în conformitate cu prevederile legale în vigoare, iar acolo unde este cazul, 

pentru refacerea, consolidarea, inclusiv dezvoltarea infrastructurii, conform procedurilor proprii.” 

 



  

Potrivit art. 5 ,,Utilizarea sumelor repartizate”, alin.(3) ,,În cazul în care cheltuielile au fost 

deja efectuate, autoritatea de implementare virează sumele datorate beneficiarilor ca venit, într-o 

poziţie distinctă, la bugetul din care este finanţat beneficiarul” din Hotărârea nr. 1021/2015 privind 

utilizarea fondurilor alocate din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene pentru decontarea 

cheltuielilor publice eligibile aferente operațiunilor de urgență întreprinse în scopul înlăturării 

pagubelor provocate de inundațiile din primăvara și vara anului 2014 și pentru modificarea art. 4, alin. 

(2) din Hotărârea Guvernului nr. 478/2010 pentru aprobarea structurii organizatorice a Autorității 

coordonatoare și de management în România, precum și a structurii autorităților de implementare 

pentru gestionarea asistenței financiare comunitare acordate prin Fondul de Solidaritate al Uniunii 

Europene. 

 

 În scopul utilizării sumelor conform prevederilor legale, se propune transferarea sumei de 

5.503,20 mii lei din sursa D, Fonduri externe nerambursabile, în sursa A Buget local ,,alte 

venituri” (cod 36.02.50). 
 

Considerând că proiectul de hotărâre privind transferarea excedentului înregistrat la data de 

31.12.2016 la sursa D, fonduri externe nerambursabile, în sursa A, buget local, respectă prevederile 

legislaţiei în vigoare şi răspunde cerinţelor privind eficientizarea cheltuielilor bugetare, propun 

aprobarea proiectului de hotărâre în forma prezentată. 

                
                              

 

PREŞEDINTE, 

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE, 
COSMIN-MIHAI POPESCU  


