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        ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 
MUNICIPIUL GALAŢI 
CONSILIUL LOCAL 
 

H O T Ă R Â R E A  nr. 602 
din  12.12.2019 

 
privind rectificarea bugetului general de venituri si cheltuieli al Municipiului Galați, 

               pe anul 2019 

 

Iniţiator Primarul municipiului Galaţi, Ionuţ-Florin Pucheanu 

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 650/03.12.2019 

 

Consiliul local al municipiului Galaţi, întrunit în şedinţă ordinară în data de 

12.12.2019; 

Având în vedere referatul de aprobare nr. 1365013/03.12.2019, al iniţiatorului - 

Primarul municipiului Galaţi, Ionuţ-Florin Pucheanu; 

Având în vedere raportul de specialitate nr. 1365023/03.12.2019, al Direcției 

Financiar Contabilitate; 

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public 

și privat al municipiului Galați; 

Având în vedere dispoziţiile art. 19, alin. (2), art. 29, art. 36, alin. (1), art. 49,            

alin. (7) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

Având în vedere Legea nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019, cu modificările 

și completările; 

Având în vedere dispoziţiile art. 129, alin. (1), alin. (2) lit. „b”, alin. (4), lit. „a” din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările; 

În temeiul art. 139, alin. (3), lit. „a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului                     

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările, 
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H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1 – Se aproba rectificarea bugetului local de venituri și cheltuielile,  pe anul 

2019, secțiunea de funcționare – conform anexelor 1 și 2 care fac parte integrantă din 

hotărâre. 

 

Art. 2 – Se aproba rectificarea bugetului local de venituri și cheltuielile,  pe anul 

2019, secțiunea de dezvoltare – conform anexelor 3, 4, IV și V care fac parte integrantă din 

hotărâre. 

 

Art. 3 – Se aprobă rectificarea bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau 

parțial din venituri proprii și subvenții de la bugetul local, pe anul 2019 - secțiunea de 

funcționare - conform anexelor 5 și 6 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 4 – Se aprobă rectificarea bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau 

parțial din venituri proprii și subvenții de la bugetul local, pe anul 2019 - secțiunea de 

dezvoltare - conform anexelor 7, 8, IV și V care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 5 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a 

prevederilor acestei hotărâri. 

 

Art. 6 – Secretarul General al municipiului Galați va asigura transmiterea şi 

publicitatea prezentei   hotărâri. 

 

Preşedinte de şedinţă, 
 
 

 
 

              Contrasemnează, 
              Secretar general, 
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