
R O M Â N I A  
JUDEŢUL VASLUI  
CONSILIUL JUDEŢEAN  
 

H O T Ă R Â R E A    Nr.10/2007 
privind adoptarea bugetului fondurilor externe nerambursabile 

 pe anul 2007 
 

 având în vedere adresa Ministerului Finanţelor Publice nr.121434/3 iulie 2006; 
 având în vedere prevederile art.1, alin(2), litera „e” din Legea nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale,  
 în temeiul prevederilor art.104, litera „e” şi art.109 din Legea nr.215/2001 privind administraţia 
publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, 
 Consiliul judeţean Vaslui, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E  : 
 

 Art.1.- Bugetul fondurilor externe nerambursabile, se stabileşte la venituri în sumă de 8.499,8 mii 
lei şi la cheltuieli în sumă de 8.499,8 mii lei. 
 Sinteza bugetului fondurilor externe nerambursabile, se prezintă în anexa nr.1. 
 Detalierea cheltuielilor bugetului fondurilor externe nerambursabile se prezintă în anexa nr.2, iar 
defalcarea cheltuielilor pe beneficiarii de credite bugetare este redată în anexa nr.3. 
 Art.2.- Veniturile bugetului fondurilor externe nerambursabile, pe anul 2007, cuprinde venitul 
„donaţii din străinătate” în sumă de 8.499,8 mii lei 
 Art.3.- In structura economică, cheltuielile bugetului fondurilor externe nerambursabile, se 
stabilesc astfel: 

 - mii lei - 
CHELTUIELI TOTALE: din care: 8.499,8 
- cheltuieli de personal 847,8 
- bunuri şi servicii 1.792,5 
- active nefinanciare 5.859 

  
Art.4.- Cheltuielile la capitolul bugetar „cultură, recreere şi religie”, se stabilesc în sumă de 545,1 

mii lei, din care 120,0 mii lei la cheltuieli de personal şi 425,1 mii lei la bunuri şi servicii. 
Art.5.- Cheltuielile la capitolul „asigurări şi asistenţă socială”, se stabilesc în sumă de 4.893,1 mii 

lei, din care 727,8 mii lei la cheltuieli de personal, 1.367,4 mii lei la cheltuieli cu bunuri şi servicii şi 
2.797,9 mii lei la cheltuieli de capital. 
 Art.6.- Cheltuielile la capitolul „alte acţiuni economice” se stabilesc în sumă de 3.061,6 mii lei, în 
totalitate la cheltuieli de capital. 
 Art.7.-  Anexele nr.1 - 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

       Vaslui, 16 februarie 2007 
 

P R E Ş E D I N T E, 
Corneliu Bichineţ 

                                            Contrasemnează: 
                                                                      Secretarul  judeţului Vaslui 

                                                                     Gheorghe Stoica 



CONSILIUL JUDETEAN VASLUI 
PRESEDINTE 
 

R A P O R T 
asupra proiectului de hotărâre privind adoptarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe 

anul 2007 
 
  Domnilor consilieri şi invitaţi, 
 
 In conformitate cu prevederile Legilor nr.273/2006 privind finanţele publice locale şi nr.215/2001 
privind administraţia publică locală, modificată şi completată ulterior, supun astăzi atenţiei 
dumneavoastră bugetul fondurilor externe nerambursabile pe anul 2007. 
 La întocmirea proiectului bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2007, am avut în 
vedere toate proiectele ce sunt în derulare sau urmează să se desfăşoare în cursul anului 2007. 
 Valoarea estimată a fondurilor ce vor fi atrase în cursul acestui an, vor fi în sumă de 8.499,8 mii 
lei. 
 Repartizarea sumelor atrase, pe capitole bugetare se prezintă astfel: 
          -mii lei- 
 - cultură, recreere şi religie                   545,1 
 - asigurări şi asistenţă socială                              4.893,1  
 - alte acţiuni economice                   3.061,6 
 La capitolul „cultură, recreere, religie” fondurile atrase în sumă de 545,1 mii lei privesc 
următoarele proiecte: 
          -mii lei- 
 - reabilitarea centrului cultural-istoric Bîrlad     296,5 
 - itinerarii cultural religioase Vaslui-Hânceşti-Leova               248,6 
 La capitolul „asigurări şi asistenţă socială” avem în vedere atragerea sumei de 4.893,1 mii lei 
pentru cofinanţarea a unui număr de 10 proiecte din care 9 se vor derula prin Direcţia generală de 
asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui. 
 La capitolul „alte acţiuni economice” avem în vedere atragerea sumei de 3.061,6 mii lei în vederea 
finanţării obiectivului Centrului de afaceri Vaslui. 
 
  Domnilor consilieri, 
 
 Având în vedere cele prezentate mai sus, vă propun să aprobaţi proiectul bugetului fondurilor 
externe nerambursabile pe anul 2007, în forma în care este prezentat. 
 

P R E S E D I N T E , 
Corneliu Bichineţ 



 
ANEXA Nr.1

   la Hotararea nr.10/16 febr. 2007
S I N T E Z A 

 bugetului fondurilor externe nerambursabile, pe anul 2007 
U.M.=lei

SPECIFICATIE SUMA 
A.  TOTAL VENITURI 8.499.800 
IV.    43.00   SUBVENTII 8.499.800 
     44.00 Donatii din strainatate 8.499.800 
         44.00.01 Donatii din strainatate 8.499.800 
B. TOTAL CHELTUIELI 8.499.800 
1.  01.  CHELTUIELI  CURENTE 2.640.300 
      10.   Cheltuieli de personal 847.800 
      20.   Bunuri şi servicii 1.792.500 
70.  Cheltuieli de capital 5.859.500 
         71. Active nefinanciare 5.859.500 
 
 
 
 
 



 
  ANEXA Nr.2

   la Hotararea nr.10/16 febr.2007
DETALIEREA 

pe capitole şi articole a cheltuielilor bugetului fondurilor externe nerambursabile,  pe anul 2007 
U.M.=lei

SPECIFICATIE  SUMA 
     CHELTUIELI TOTALE: 8.499.800 
  1.  Cheltuieli curente 2.640.300 
         10.   Cheltuieli de personal 847.800 
         20.   Bunuri şi servicii 1.792.500 
70.  Cheltuieli de capital 5.859.500 
         71. Active nefinanciare 5.859.500 
     67.02 CULTURĂ ,RECREERE ŞI RELIGIE  
    TOTAL CHELTUIELI 545.100 
       1.Cheltuieli curente  545.100 
          10. Cheltuieli de personal 120.000 
          20 .Bunuri si servicii 425.100 
    68.02 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ  
      TOTAL CHELTUIELI 4.893.100 
        1.Cheltuieli curente  2.095.200 
            10. Cheltuieli de personal 727.800 
            20.  Bunuri si servicii 1.367.400 
        2.   70. Cheltuieli de capital 2.797.900 
                 71.   Active nefinanciare 2.797.900 
                   71.01    Active fixe 2.797.900 
                      71.01.01   Construcţii 2.062.800 
                      71.01.02   Maşini,echipamente şi mijloace de transport 234.500 
                      71.01.03  Mobilier,aparatură birotică şi alte active corporale 500.600 
     87.02  ALTE ACTIUNI ECONOMICE  
        TOTAL CHELTUIELI 3.061.600 
      2.   70. Cheltuieli de capital 3.061.600 
                71.   Active nefinanciare 3.061.600 
                71.01     Active fixe 3.061.600 
                  71.01.01   Construcţii 3.061.600 
 



 
ANEXA Nr.3

   la Hotararea nr.10/16 febr. 2007
SINTEZA  

cheltuielilor bugetului fondurilor externe nerambursabile, pe anul 2007 
 

U.M.=lei
SPECIFICATIE SUMA 

  CHELTUIELI TOTALE  8.499.800 
  67.02  CULTURA,RECREERE SI RELIGIE  545.100 
-Consiliu judetean Vaslui  545.100 
  68.02  ASIGURARI SI ASISTENŢĂ SOCIALĂ 4.893.100 
-Consiliul judetean Vaslui  112.600 
-Direcţia generala de asistenta sociala si protecţia copilului Vaslui 4.780.500 
   87.02  ALTE ACTIUNI ECONOMICE 3.061.600 
-Consiliul judetean Vaslui  3.061.600 
 
 
 


