
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Nr.  588/13.01.2021 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.____/2021 
privind utilizarea unei sume din excedentul bugetului local al județului Vaslui 

rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2020  
ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii dezvoltare 

  
Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 588/13.01.2021 al președintelui Consiliului Județean 

Vaslui; 
- raportul Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Vaslui nr. 589/13.01.2021; 
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Vaslui: Comisia 

juridică şi de disciplină, administrație publică locală și coordonarea consiliilor locale și 
Comisia pentru strategii, prognoze și programe de dezvoltare economico-socială, buget-
finanțe și integrare europeană;           

în conformitate cu prevederile: 
- art. 58 alin. (1) lit.a) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 

cu modificările şi completările ulterioare; 
- art. 173 alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
      în temeiul prevederilor art. 182 alin. (1) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
Consiliul Judeţean Vaslui 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.1. -  Se aprobă utilizarea sumei de 6.000.000 lei din excedentul bugetului 
local la încheierea exercițiului bugetar 2020, în sumă de 19.152.344,29 lei, ca sursă de 
finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare. 

Art.2. - Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al consiliului 
județean va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art.3. – Prezentul act administrativ se va comunica Instituției Prefectului – 
Județul Vaslui, Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al consiliului 
județean și se va publica pe site-ul consiliului județean și în Monitorul oficial local. 

 
                                                                                     Vaslui,       ianuarie 2021 
 
      PREŞEDINTE, 
    Dumitru Buzatu               
                                                            Avizează pentru legalitate: 
                                                      SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 
                                                              Diana-Elena Ursulescu 
 
 

                                                     DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ  
                                                    Am luat la cunoștință de acest înscris oficial 
                                                   şi îmi asum responsabilitatea asupra legalităţii 
                                                                         Director executiv, 
                                                                          Mihaela Dragomir 

 
Pentru adoptarea prezentului proiect de hotărâre  
       este necesar votul majorității absolute. 



CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI 
PREŞEDINTE 
Nr. 588/13.01.2021 
 
 

R E F E R A T  D E  A P R O B A R E  
la proiectul de hotărâre privind utilizarea unei sume din excedentul bugetului 

local al județului Vaslui rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2020 ca sursă 
de finanțare a cheltuielilor secțiunii dezvoltare 

 
I. Motivul adoptării   proiectului de hotărâre în cauză: 
În anul 2010, prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 63/30 iunie 2010, s-a 

modificat Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006, introducându-se noţiunea de 
„excedent sau deficit bugetar”. 
 Dispoziţiile actului normativ menţionat prevăd că excedentul anual al bugetului 
local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar, pe secţiunea de funcţionare şi cea 
de dezvoltare, după efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele 
venituri ale bugetului de stat şi a transferurilor din bugetul de stat sau din alte 
bugete, precum şi după achitarea plăţilor restante, se reportează în exerciţiul 
financiar următor şi se utilizează în baza hotărârii consiliului judeţean, pe trei 
destinaţii. Prima este aceea de a finanţa cheltuielile secţiunii de dezvoltare. 
 O a doua destinaţie priveşte acoperirea temporară a golurilor de casă provenite 
din decalajele între veniturile şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în 
anul curent, în limita disponibilului rezultat în urma aplicării primei destinaţii. 
 O a treia destinaţie o reprezintă acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale 
secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare, după caz, la finele exerciţiului bugetar. 
 Totodată, mai trebuie menţionat că excedentul bugetar poate fi utilizat şi pentru 
finanţarea cheltuielilor secţiunii de funcţionare dacă actul normativ prin care s-a alocat 
o sumă unui UAT prevede această posibilitate. 
 În cazul bugetului local al județului Vaslui, excedentul la finele anului 2020 a fost 
în suma de 19.152.344,29 lei. Din aceasta sumă 7.015.461 lei este rezervată pentru 
efectuarea cheltuielilor ce au fost stabile prin acte normative sau de către finanțatori. 
In acest sens, menționez ca suma de 6.322.471 lei are destinația de a finanța refacerea 
drumurilor județene conform H.G. nr. 531/2020 privind alocarea unei sume din Fondul 
de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru 
unele unități administrativ-teritoriale afectate de calamitați naturale, 400.000 lei este 
suma alocată de municipiul Vaslui pentru finanțarea unor cheltuieli de investiții la 
Spitalul Județean de Urgenta Vaslui, iar diferența de 292.990 lei reprezintă 
prefinanțarea primită de la finanțator pentru proiectul “Reabilitare și modernizare Drum 
strategic județean Bârlad – Laza – Codăești (DJ 245, DJ 245 M, DJ 247, DJ 246)” și pentru 
proiectul “Cresterea capacitatii de gestionare a crizei covid-19 la nivelul serviciilor 
publice socio-medicale subordinate UAT Judetul Vaslui”. 
 Din diferența de 12.136.883,29 lei propunem utilizarea în acest moment a sumei 
de 6.000.000 lei pe secțiunea de dezvoltare, pentru plata unor lucrări executate de 
către constructori, iar restul de 6.136.883,29 lei se va utiliza în funcție de necesitățile 
care vor rezulta în momentul intocmirii bugetului local al județului pe anul 2021. 
 II. Impactul socio-economic: societățile care au executat lucrări de investiții în 
baza contractelor incheiate cu UAT Județul Vaslui își vor primi contravaloarea lucrărilor 
executate și astfel vor avea asigurat cashfllow-ul pentru continuarea investițiilor, 
achitarea furnizorilor și plata salariilor.  

III. Impactul financiar asupra bugetului local al județului Vaslui pe anul 2021:  
Din excedentului bugetului local al județului Vaslui rezultat la încheierea 

exercițiului bugetar 2020, în sumă de 19.152.344,29 lei, suma de 6.000.000 lei va fi 
direcționată pentru a finanţa cheltuielile secţiunii de dezvoltare. 

IV. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare: nu este cazul. 



V. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului de hotărâre în cauză: 
nu este cazul. 

VI. Activități de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre 
în cauză: nu este cazul. 

VII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituționale și 
funcționale preconizate: nu este cazul. 
 VIII. Concluzii, constatări, propuneri 

Având în vedere aspectele prezentate mai sus, Aspectele menționate mai sus 
susțin necesitatea și oportunitatea inițierii proiectului de hotărâre privind utilizarea 
unei sumei din excedentul bugetului local la încheierea exercițiului bugetar 2020 ca 
sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare. 
 Supun analizei dumneavoastră proiectul de hotărâre elaborat cu sprijinul 
Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean, în 
vederea adoptării acestuia în prima ședință a Consiliului Județean Vaslui. 

 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
Dumitru Buzatu 

 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI 
Direcția Economică 
Nr. 589/13.01.2021 
 
 
 

R A P O R T 
la proiectul de hotărâre privind utilizarea unei sume din excedentul bugetului local 

al județului Vaslui rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2020  
ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii dezvoltare 

 
 

  
 

    În baza prevederilor art. 182 alin. (4) coroborat cu art. 136 alin. (8), lit. b) din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, Direcţia Economică a studiat proiectul de hotărâre privind utilizarea unei 
sume din excedentul bugetului local al județului Vaslui rezultat la încheierea exercițiului 
bugetar 2020 ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii dezvoltare și a constatat 
următoarele: 

a) Domeniul reglementat/obiectul: administrația publică locală/atribuții privind 
dezvoltarea economico-socială a județului/utilizarea excedentului bugetului local al 
județului Vaslui rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2020 pentru finanțarea 
secțiunii de dezvoltare  a bugetului local al județului Vaslui. 

b) Impactul financiar asupra bugetului județului: Secțiunea de dezvoltare a 
bugetului local al județului Vaslui  va fi finanțată cu suma de 6.000.000 lei din excedentul 
bugetului local al județului Vaslui rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2020. 
Excedentul bugetului local al Județului Vaslui rezultat la încheierea exercițiului bugetar 
2020 este în sumă de 19.152.344,29 lei. 

c) Compatibilitatea și conformitatea cu legile, ordonanțele, hotărârile 
guvernului, strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, 
normative, regulamente, etc.), în limitele și în a căror implementare și aplicare este 
elaborat respectivul proiect de hotărâre: prin proiectul de hotărâre propus se pun în 
aplicare prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completărie ulterioare, și ale O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare. 

d) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a 
compartimentului: nu este cazul. 

 
 Ținând seama de constatările precizate mai sus, propun supunerea spre dezbatere  
și analiză a proiectului de hotărâre privind utilizarea unei sume din excedentul bugetului 
local al județului Vaslui rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2020 ca sursă de 
finanțare a cheltuielilor secțiunii dezvoltare, în prima ședință a Consiliului Județean 
Vaslui.  
 
 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
Țuțuianu Mircea 

 


