
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
H O T Ă R Â R E A Nr.28/2007 

privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al judeţului Vaslui 
pe anul 2006 

 
 

având în vedere prevederile art.57 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale; 
în temeiul prevederilor art.91,alin (l), litera ,,b” si alin (3) litera „ a”  din Legea nr.215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată; 
Consiliul Judeţean Vaslui,  

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
 

Articol unic- Se aprobă contul de execuţie al bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2006, 
prevăzut în anexele nr.1- 4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Vaslui, 30 martie 2007 
P R E Ş E D I N T E, 
Corneliu Bichineţ 

                                                                                                                        Contrasemnează: 
   Secretarul  judeţului Vaslui, 

                                                                                                                       Gheorghe Stoica 



CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI 
PREŞEDINTE 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie 

al bugetului local al judeţului Vaslui, pe anul 2006 
 

Domnilor consilieri şi invitaţi, 
 

În conformitate cu prevederile art.57 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale şi 
art.91,alin(l),litera,, b” si alin(3) litera „a” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, vă prezint spre aprobare contul de execuţie  al bugetului propriu al judeţului   Vaslui, pe anul 
2006. 

Pentru început vă reamintesc că iniţial, bugetul a fost aprobat prin Hotărârea nr. 8 /28.02.2006, 
iar ulterior a fost rectificat de  8 ori , ultima hotărâre fiind adoptata in data de  21.12.2006 cu numărul 
150. 

Referitor la partea de venituri, vă informez că  pe total , s-a încasat suma de 90.995.966 lei, cu 
325.626 lei mai mult faţă de un program  de 90.670.340 lei aprobat de dvs. 

În cadrul veniturilor totale, veniturile proprii s-au realizat  în procent de 127.80 %. 
Veniturile proprii care s-au încasat în anul 2006 privesc următoarele subcapitole: 
• taxa asupra mijloacelor de transport deţinute 
                           de persoane fizice şi juridice                                                 126.586 lei; 

• taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe 
•                             şi autorizaţii de funcţionare                                                 21.778 lei; 
• venituri din prestari servicii si alte activitati                                                   270.415 lei; 
• restituiri de fonduri din finanţarea bugetară a anilor precedenţi                     52.433 lei; 
• venituri din concesiuni şi închirieri                                                                16.339 lei; 
• alte venituri de la instituţii publice                                                                 67.151 lei. 
• venituri din vinzarea unor bunuri apartinind dom. privat al statului             163.200 lei 
Sumele defalcate din TVA  s-au realizat în procent de 99.97%. Acelaşi nivel  ridicat al 

execuţiei bugetare, se regăseşte şi pe fiecare componentă  a prelevărilor şi anume : 
• sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrare, în procent de 100%; 
• cotele defalcate din impozitul pe venit  în procent de 100%; 
• subventi primite pentru alimentarea cu apa  a satelor si pietruirea drumurilor comunale 

precum si cele pentru finantarea persoanelor cu handicap au fost primite si utilizate in 
procent de 100% 

• la capitolul subventii pentru planuri si regulamente de urbanism au fost primite si 
utilizate sume numai in procent de 75% 

În categoria veniturilor care s-au realizat într-un procent mai mic, sunt venituri din impoziutul 
pe profit de la agentii economici  in suma de 35.200 lei care a fost virat in anul 2007 

Subvenţiile primite de la bugetul de stat pentru alimentarile cu apa si pietruirea drumurilor 
comunale, au fost de 3.613.668 lei, sume virate in anul 2006  de către Ministerul Lucrărilor Publice, 
Transportului şi Locuinţei si utilizate integral .  

Subventiile primite de la A.N.P.H Bucuresti in suma de 9.934.034 lei au fost primite si utilizate 
integral la Directia jdeteana de protectie  a copilului. 

La donaţii şi sponsorizări, programul propus de 50.000 lei s-a realizat în procent de 63.0%, ceea 
ce în cifre absolute înseamnă 31.503 lei. Întreaga sumă priveşte activitatea Direcţiei Generale de 
Asistenta Sociala si Protectie a Copilului Vaslui. 

În anul 2006 cheltuielile totale au fost programate  în sumă de 90.670.340 lei, iar cheltuielile 
efectuate au fost de 86.215.022 lei, ceea ce  în cifre relative înseamnă 95.08%. 

În cadrul cheltuielilor totale, cheltuielile de personal s-au realizat în procent de 99.35%, 
cheltuielile materiale şi serviciile în procent de 96.14%, subvenţiile pentru instituţiile publice în procent 



de 96.88 %, transferurile în procent de 96,92 %,asistenta sociala in procent de 99.88% şi cheltuielile de 
capital în procent de 92.61 %. 

La capitolul„autorităţi publice” cheltuielile programate au fost în sumă de 6.003.470 lei. Suma 
cheltuită pentru funcţionarea întregului aparat al Consiliului Judeţean Vaslui a fost de 5.318.964 lei din 
care 3.082.484 lei la cheltuieli de personal, 1.383.704 lei la cheltuieli materiale şi servicii ,382.902 lei alte 
transferuri ,69.306 lei la asistenta sociala si 400.568 lei la cheltuieli de capital. 

Cheltuielile pentru ”serviciul de evidenta a populatie” in suma de 469.356 lei au fost cheltuite 
astfe:378.323 lei cheltuieli de personal,83.033 lei la cheltuieli materiale si 8.000 lei la asistenta sociala  

Cheltuielile pentru „aparare „reprezinta cheltuielile la personal de 7.848 lei pentru plata 
medicilor din comisiile de incorporare,cheltuieli materiale in suma de 157.848 lei si cheltuieli de capital 
in suma de 16.009 lei 

Cheltuielile pentru ,, ordine publica si siguranta nationala”reprezinta cheltuieli materiale in 
suma de 124.003 lei si cheltuieli de capital in suma de 103.633 lei.La acest capitol pentru lucrari de 
investitii au fost cheltuiti si 380234.67 lei din fondul de rulment. 

Cheltuielile programate pentru „învăţământul special” au fost de 14.462.991 lei. În cursul 
anului 2006, pentru  activitatea  şcolilor speciale s-au cheltuit 8.776.403 lei, pentru programul 
guvernamental „cornul şi laptele” s-au utilizat fonduri în suma totală de 5.651.000lei si 35.588 lei pentru 
olimpiadele scolare si plata postei pentru licitatii electronice. 

La capitolul „sănătate” întreaga sumă programată a fost de 200.000 lei din care  s-au utilizat 
200.000 lei pentru îmbunătăţirea confortului termic în clădirile Spitalului de Urgenţă Vaslui. 

La capitolul „cultură” , suma programată pe total, pentru finanţarea  instituţiilor de cultură, 
statuia ecvestră şi susţinerea financiară a personalului neclerical, a fost de 6.812.780 lei, iar realizările au 
fost de 6.533.212 lei. 

În cursul anului 2006, fondurile utilizate în domeniul culturii au avut următoarele destinaţii:  
• Teatrul „ V.I.Popa” – 890.449 lei (99.74% din program); 
• Muzeul „Vasile Pârvan” – 1.263.961 lei (91.79 % din program); 
• Biblioteca „ N.M.Spătarul” – 1.009.719lei (98.21% din program; 
• Muzeul „ Şt. cel Mare” – 831.198 lei (98.60% din program); 
• Centrul Judeţean de Conservare şi Valorificare a Tradiţiei  şi Creaţiei Populare – 

422.000 lei (90.36% din program); 
• Statuia ecvestră de la Podul Înalt – 44.456 lei (53.56% % din program); 
• Culte religioase – 1.574.701 lei (98.41% din program). 
• Proiect-Reabilitare centrul cultural istoric-145.830 lei(100% din program) 
• Proiecte fundatii si asociatii  -209.347(99.99%din program) 

În cursul anului 2006, capitolul bugetar căruia i s-au alocat cele mai mari fonduri a fost „ asistenţa 
socială”. 

Suma programată pentru acest capitol a fost de 45.844.780 lei. Cu toate dificultăţile financiare pe 
care le-am avut, am reuşit ca fondurile puse la dispoziţia Direcţiei Generale de Asistenta sociala si 
protecţie a copilului Vaslui, să fie în procent de 99,55 %, adică 45.639.527 lei. 

În cadrul acestui capitol, 43.882.559 lei au fost utilizati de către Direcţia Generală pentru Protecţia 
Copilului, 810.150 lei au fost utilizaţi de Consiliul Judeţean Vaslui pentru lucrari de investii ,respectiv- 
repararea cladirii de la Casa de copii nr.2 Barlad si  lucrari de proiectare la cladirile  de la Giurcani si 
Muzeul Barlad si 946.818 lei au  fost utilizati de cele două centre medico - sociale de la Băceşti 
,Ghermăneşti si Centrul de zi Negresti. 

În cadrul capitolului „servicii şi dezvoltare publică” suma de 2.318.592 lei, pe care am avut-o la 
dispoziţie, reprezintă 98.02% din programul aprobat de 2.365.370 lei.Din suma totala 2.083.000 lei au 
fost transferati  pentru alimentarea cu apa a satelor conform HG 577/2002. 

La capitolul „agricultură şi silvicultură”, în anul 2006, au fost  programate fonduri în  sumă 
totală de 265.620 lei, iar sumele utilizate au fost de 242.015 lei din care pentru plata drepturilor salariale 
156.856 lei si cheltuieli materiale 30.706 lei la Directia de protectie a plantelor Vaslui. 

La capitolul”alte actiuni economice’ au fost prevazuti bani pentru intocmirea documentatiei 
necesare la proiectul-Centrul de afaceri Vaslui in suma de 134.000 lei din care a fost utilizata suma de 
101.230 lei 



La capitolul „transporturi şi comunicaţii” fondurile programate au fost în sumă de 10.957.440 
lei, iar cheltuielile se situează la nivelul sumei de 10.519.794 lei adică  96.06 %,din suma totala 1.530.668 
lei fiind utilizati pentru lucrarile de pietruire a drumurilor comunale conform HG 577/2002 

Suma neutilizata la sfirsitul anului de 4.780.944 lei a a fost virata conform actelor normative in 
vigoare la fondul de rulment al Consiliului judetean Vaslui pentru a putea fi folosita in anii urmatori de 
exercitiu financiar. 

Doamnelor si domnilor consilieri si invitati, 
Având în vedere cele prezentate mai sus, garantându-vă totodată că fondurile au fost utilizate 

economicos şi în conformitate cu legislaţia în vigoare, vă propun să aprobaţi contul de execuţie al 
bugetului Consiliului Judeţean Vaslui, pe anul 2006 în forma în care este prezentat. 

 
PREŞEDINTE, 

Corneliu Bichineţ 



 
ANEXA 1 

la Hotararea nr.28/2007
SINTEZA 

executiei bugetului Consiliului Judetean Vaslui pe anul 2006 
U.M. =  lei

SPECIFICATIE Prevederi 
initiale 

Prevederi 
definitive 

Incasari/plati 
realizate 

A. VENITURI TOTALE 67.371.550 90.670.340 90.995.966 
1. Venituri curente 56.220.550 76.924.340 77.178.502 
1.1. Venituri fiscale 54.840.000 76.560.790 76.773.884 
1.2. Venituri  nefiscale 1.380.550 363.550 404.618 
2. Venituri de capital 100.000 47.000 163.200 
3. Subventii primite de la bugetul de stat 11.001.000 13.649.000 13.602.611 
3.1. Subventii primite de la bugetele locale pentru drumurile 
judetene si comunale    

3.2. Subventii primite de bugetele locale pentru finantarea 
drepturilor  acordate persoanelor cu handicap 9.606.000 9.916.000 9.913.943 

3.3.Subventii primite de bugetele locale pentru finantarea elaborarii 
si/sau actualizarii planurilor urbanistice generale si a RLU  100.000 75.000 

3.4.Subventii primite pentru finantarea programului de pietruire a 
drumurilor comunale si alim. cu apa a satelor 1.395.000 3.633.000 3.613.668 

3.5. Subventii pentru lucrarile de retehnologizare centrale termice    
4. Subventii primite de la alte bugete   20.150 
4.1. Subventii primite de la alte bugete locale pentru sustinerea 
sistemului de protectie a copilului   20.150 

5. Donatii si sponsorizari 50.000 50.000 31.503 
B.CHELTUIELI TOTALE 67.291.550 88.104.140 86.215.022 
1. Cheltuieli curente 62.520.850 82.605.590 81.122.847 
1.1. Cheltuieli de personal 23.630.950 31.464.420 31.261.131 
1.2. Cheltuieli materiale si servicii 14.349.300 23.754.050 22.836.862 
1.3 Transferuri pentru institutii publice 5.371.600 8.528.070 8.262.109 
1.4. Alte transferuri 1.486.000 1.010.900 982.901 
1.5 Asistenta sociala 15.825.000 15.663.750 15.644.953 
1.6 alte cheltuieli 1.858.000 2.184.400 2.134.891 
2. Cheltuieli de capital 4.770.700 5.498.550 5.092.175 
2.1. Investitii ale institutiilor publice 4.770.700 5.498.550 5.092.175 
C. rezerva bugetara 2006 80.000 2.566.200 4.780.944 
 



 
ANEXA2

la Hotararea nr.28/2007 
DETALIEREA 

executiei veniturilor bugetului Consiliului Judetean Vaslui pe anul…2006….  
U.M.= lei

SPECIFICATIE Prevederi 
initiale 

Prevederi 
definitive

Incasari 
realizate 

 VENITURI TOTALE 67.371.550 90.670.340 90.995.966
1. Venituri proprii 1.682.750 561.750 717.902 
A. Venituri curente 1.582.750 514.750 554.702 
A.1. Venituri fiscale  202.200 151.200 150.084 
 impozit pe profit de la agentii economici 35.200 35.200  
 taxe pe servicii specifice   1.592 
 taxa asupra mijloacelor de transport depersoane juridice si fizice 124.000 100.000 126.586 
 taxa si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare  43.000 16.000 21.778 
 alte taxe    128 
A.2. Venituri nefiscale  1.380.550 363.550 404.618 
 - venituri din prestari  si servicii  45.000 55.000 57.435 
 - alte venituri de la institutiile publice     
 - venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale   544 
- restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti 100.000 50.000 52.433 
 - venituri din concesiuni si inchirieri 200.000 20.000 16.339 
 - alte veniruri din prestari servicii si alte activitati 1.027.550 230.550 270.415 
 diverse venituri 8.000 8.000 7.452 
B. Venituri din capital 100.000 47.000 163.200 
 '- venituri din valorificarea bunurilor 100.000 47.000 163.200 
A. Sume defalcate din TVA 46.646.800 65.101.800 65.084.951
-sume din TVA pentru drumurile judetene si comunale 6.404.000 6.404.000 6.387.151
-sume din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale 14.048.800 22.014.800 22.014.800
 - sume defalcate din TVA pentru invatamantul special. consultanta 
agricola. programul "corn si lapte" si pentru sustinerea sistemului de 
protectie a copilului 

26.194.000 36.683.000 36.683.000

B. Sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrare 2.375.000 3.447.560 3.447.515
B.5. Sume alocate de Consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale 2.375.000 3.447.560 3.447.515
C. Cote defalcate din impozitul pe venit  5.616.000 7.860.230 8.089.422
D. Cote defalcate din impozitul pe salari   1.912 
3. Subventii 11.001.000 13.649.000 13.622.761
A. Subventii primite de la bugetul de stat 11.001.000 13.649.000 13.602.611
A.2. Subventii primite de la bugetele locale pt. finantarea drepturilor 
acordate persoanelor cu handicap 9.606.000 9.916.000 9.913.943

A.3. Subventii primite de la bugetele locale pt. finantarea elaborarii si/sau 
actualizarii planurilor urbanistice generale si a RLU  100.000 75.000 

A.4. Subventii primite  pt. finantarea programului de pietruire a drumurilor 
comunale si alimentarea cu apa a satelor 1.395.000 3.633.000 3.613.668

B. Subventii primite de la alte bugete 0 0 20.150 
 - Subventii primite de la alte bugete locale pentru sustinerea sistemului de 
protectie a drepturilor copilului   20.150 

Transferuri voluntare altele decit subventiile 50.000 50.000 31.503 
donatii si sponsorizari 50.000 50.000 31.503 



 
ANEXA 3 

la Hotararea nr.28/2007
DEFALCAREA 

pe capitole si articole a executiei cheltuielilor bugetului Consiliului Judetean Vaslui pe anul 2006……. 
U.M. =  lei

SPECIFICATIE Credite 
initiale 

Credite 
definitive 

Plati 
efectuate 

CHELTUIELI TOTALE 67.371.550 90.670.340 86.215.022
 Cheltuieli de personal 23.630.950 31.464.420 31.261.131
 Cheltuieli materiale si servicii 14.349.300 23.754.050 22.836.862
 Transferuri catre unitati ale adm publice 5.371.600 8.528.070 8.262.109 
 Alte transferuri 1.486.000 1.010.900 982.901 
 Asistenta sociala 15.825.000 15.663.750 15.644.953
 fond rezerva 80.000 2.566.200  
 alte cheltuieli 1.858.000 2.184.400 2.134.891 
2.Cheltuieli de capital 4.770.700 5.498.550 5.092.175 
     
    51.02. AUTORITATI PUBLICE 5.452.500 6.003.470 5.318.964 
1. Cheltuieli curente 5.084.500 5.471.800 4.918.396 
1.1. Cheltuieli de personal 3.382.000 3.184.000 3.082.484 
 - cheltuieli cu salariile 2.674.000 2.504.000 2.432.135 
 - cheltuieli pentru asigurarile sociale de stat  433.000 415.000 406.715 
 - cheltuieli pentru constituirea  fondului pentru plata ajutorului de somaj 55.000 55.000 52.025 
 - contributia  pentru constituirea  fondului de asigurari sociale de sanatate 187.000 177.000 163.281 
 - contributii pt.asigurari de accidente si boli profesionale 12.000 12.000 10.227 
contributii la fondul unic de asig sociale 21.000 21.000 18.101 
1.2.Cheltuieli materiale si servicii 1.178.500 1.788.900 1.383.704 
 - cheltuieli pentru intretinere si gospodarie 690.000 707.300 651.768 
 - reparatii curente 15.000 233.000 205.645 
 hrana pentru oameni 165.000 165.000 139.025 
 - obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si echipament 25.000 40.000 39.904 
 - deplasari interne si externe 90.000 244.500 178.712 
 - carti si publicatii 68.500 68.500 47.372 
consultanta si expertiza  22.600 1.481 
pregatire profesionala 60.000 60.000 37.709 
 - alte cheltuieli 65.000 248.000 82.088 
1,5 Alte transferuri 436.000 410.900 382.902 
transferuri interne 436.000 410.900 382.902 
1,6 Asistenta sociala 88.000 88.000 69.306 
ajutoare sociale in natura 88.000 88.000 69.306 
2.Cheltuieli de capital 368.000 531.670 400.568 
2.1. Investitii ale institutiilor publice 368.000 531.670 400.568 
54,02 SERVICIUL DE EVIDENTA  A POPULATIEI 428.000 472.110 469.356 
Cheltuieli de personal 339.000 378.730 378.323 
Cheltuieli materiale 89.000 85.380 83.033 
Ajutoare sociale in natura  8.000 8.000 
Cheltuieli de capital    
60,02 APARARE 201.000 209.000 181.705 
1. Cheltuieli curente 194.000 189.300 165.696 
1.1. Cheltuieli de personal 8.000 8.000 7.848 
 - cheltuieli cu salariile 7.000 7.400 7.335 
- contributii pentru somaj    
 - contributia  pentru constituirea  fondului de asigurari sociale de sanatate 1.000 600 513 
1.2.Cheltuieli materiale si servicii 186.000 181.300 157.848 
 - cheltuieli pentru intretinere si gospodarie 111.500 93.880 79.559 
 -reparatii curente. 10.000 10.000 5.931 



 - obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si echipament 15.500 6.500 4.063 
 - reparatii curente    
-reparatii capitale    
 - carti si publicatii 4.000 4.000 2.215 
 - alte cheltuieli 45.000 66.920 66.080 
2.Cheltuieli de capital 7.000 19.700 16.009 
2.1. Investitii ale institutiilor publice 7.000 19.700 16.009 
61,02ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 262.000 317.800 227.636 
1.2.Cheltuieli materiale si servicii 152.000 152.000 124.003 
 - cheltuieli pentru intretinere si gospodarie 85.000 79.000 58.552 
 - reparatii curente. 5.000 5.000 2.389 
 - obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si echipament 5.000 5.000 867 
 - carti si publicatii 2.000 2.500 2.333 
 - alte cheltuieli 55.000 60.500 59.862 
2.Cheltuieli de capital 110.000 165.800 103.633 
2.1. Investitii ale institutiilor publice 110.000 165.800 103.633 

65.02 INVATAMINT    
     TOTAL CHELTUIELI 14.746.950 14.524.000 14.462.991
1. Cheltuieli curente 14.341.950 13.951.350 13.890.522
1.1. Cheltuieli de personal 6.030.950 6.250.750 6.190.692 
 - cheltuieli cu salariile 4.614.500 4.765.785 4.744.932 
 - cheltuieli pentru asigurarile sociale de stat  921.600 954.184 930.908 
 - cheltuieli pentru constituirea  fondului pentru plata ajutorului de somaj 115.990 120.790 118.658 
 - contributia  pentru constituirea  fondului de asigurari sociale de sanatate 324.360 340.760 335.903 
 - contributii pt.asigurari de accidente si boli profesionale 21.600 27.231 28.211 
contributii la fondul unic de asig sociale 32.900 42.000 32.080 
1.2.Cheltuieli materiale si servicii 2.053.000 1.913.850 1.913.183 
 - cheltuieli pentru intretinere si gospodarie 846.000 627.854 776.977 
 - reparatii curente 140.000 369.049 305.722 
hrana 663.000 465.772 379.669 
medicamente si materiale sanitare 51.000 28.900 18.218 
 - obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si echipament 309.000 394.067 407.145 
deplasari interne si externe 16.000 3.815 1.621 
pregatire profesionala 2.000   
 - carti si publicatii 15.000 8.178 8.178 
protectia muncii 4.000   
 - alte cheltuieli 7.000 16.215 15.653 
1.4. Transferuri 20.000 20.000 20.000 
 - transferuri catre institutii publice 20.000 20.000 20.000 
1,6 Asistenta tehnica 6.238.000 5.766.750 5.766.647 
Ajutoare sociale  6.238.000 5.766.750 5.766.647 
2.Cheltuieli de capital 405.000 572.650 572.469 
2.1. Investitii ale institutiilor publice 405.000 572.650 572.469 

66.02 SANATATE 100.000 200.000 200.000 
1. Cheltuieli curente 100.000 200.000 200.000 
1.4. Transferuri 100.000 200.000 200.000 
 - transferuri pentru intretinerea spitalelor 100.000 200.000 200.000 

67.02,CULTURA RECREERE SI RELIGIE 6.437.500 6.812.780 6.533.212 
1. Cheltuieli curente 6.314.000 6.578.890 6.323.369 
1.1. Cheltuieli de personal 830.000 861.100 830.598 
 - cheltuieli cu salariile 634.950 663.110 635.720 
 - cheltuieli pentru asigurarile sociale de stat  124.020 125.250 122.206 
 - cheltuieli pentru constituirea  fondului pentru plata ajutorului de somaj 15.670 16.370 15.643 
 - contributia  pentru constituirea  fondului de asigurari sociale de sanatate 43.870 44.180 42.021 
 - contributii pt.asigurari de accidente si boli profesionale 7.260 7.560 7.363 
contributii la fondul unic de asig sociale 4.230 4.630 7.645 



1.2.Cheltuieli materiale si servicii 368.000 420.610 372.272 
 - cheltuieli pentru intretinere si gospodarie 194.000 221.700 208.690 
reparatii curente. 13.000 20.740 20.219 
 - obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si echipament 28.000 31.040 27.600 
deplasari interne si externe 8.000 6.960 6.542 
consultanta si expertiza 1.000 1.000  
 - carti si publicatii 38.000 55.860 55.558 
pregatire profesionala 6.000 6.280 6.220 
 - alte cheltuieli 80.000 77.030 47.443 
1.4 Transferuri catre unit ale adm publice locale 2.808.000 3.112.780 2.985.608 
 - transferuri curente pentru institutiile publice 2.808.000 3.112.780 2.985.608 
1.5. Alte transferuri 450.000 0 0 
 - Fondul R oman de dezvoltare sociala 450.000   
1,7 ALTE CHELTUIELI SOCIALE 1.858.000 2.184.400 2.134.891 
Proiecte asociatii si fundatii 50.000 393.400 369.332 
Sustinerea personalului neclerical 1.600.000 1.600.000 1.574.701 
Actiuni cu caracter stintific si cultural 208.000 191.000 190.858 
2.Cheltuieli de capital 123.500 233.890 209.843 
2.1. Investitii ale institutiilor publice 123.500 233.890 209.843 
                               68,02 ASISTENTA SOCIALA 30.714.600 45.844.780 45.639.527
1.1. Cheltuieli de personal 13.000.000 20.938.200 20.938.200
 - cheltuieli cu salariile 9.973.300 16.396.328 16.396.328
 - cheltuieli pentru asigurarile sociale de stat  1.962.990 2.955.009 2.955.009 
 - cheltuieli pentru constituirea  fondului pentru plata ajutorului de somaj 249.340 360.036 360.036 
 - contributia  pentru constituirea  fondului de asigurari sociale de sanatate 689.710 1.028.097 1.028.097 
 - contributii pt.asigurari de accidente si boli profesionale 49.860 70.075 70.075 
contributii la fondul unic de asig sociale 74.800 128.655 128.655 
1.2.Cheltuieli materiale si servicii 6.375.000 12.305.770 12.283.701
 - cheltuieli pentru intretinere si gospodarie 2.606.060 5.528.608 5.515.069 
reparatii curente. 36.000 579.668 579.668 
hrana 3.033.220 4.081.254 4.081.254 
medicamente si materiale sanitare 90.080 180.750 180.750 
 - obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si echipament 155.880 960.125 960.125 
deplasari interne si externe 110.000 222.823 222.823 
consultanta si expertiza  7.260 5.950 
 - carti si publicatii 10.000 51.647 51.647 
pregatire profesionala 14.000 133.862 133.862 
protectia muncii  625 625 
 - alte cheltuieli 319.760 559.148 551.928 
1.4. Transferuri catre unit ale adm publice locale 600.000 600.000 599.999 
 - Programe de dezvoltare 600.000 600.000 599.999 
1,6 asistenta sociala 9.499.000 9.809.000 9.809.000 
Ajutoare sociale 9.499.000 9.809.000 9.809.000 
1.5. Alte transferuri 620.600 992.410 898.477 
 - alte transferuri 620.600 992.410 898.477 
2.Cheltuieli de capital 620.000 1.199.400 1.110.150 
2.1. Investitii ale institutiilor publice 620.000 1.199.400 1.110.150 
70,02 SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA 625.000 2.365.370 2.318.592 
1.2.Cheltuieli materiale si servicii 40.000 142.370 120.605 
Contrib ale adm publice la realiz unor lucrari de interes local 40.000 132.370 120.605 
alte cheltuieli  10.000  
1.4. Alte transferuri 585.000 2.183.000 2.158.000 
 - alte transferuri 585.000 2.183.000 2.158.000 
2.Cheltuieli de capital 0 40.000 39.987 
2.1. Investitii ale institutiilor publice  40.000 39.987 
83,02 AGRICULTURA SI SILVCULTURA 450.000 265.620 242.015 



1.1. Cheltuieli de personal 380.000 222.370 211.309 
 - cheltuieli cu salariile 280.960 156.860 156.856 
 - cheltuieli pentru constituirea  fondului pentru plata ajutorului de somaj 67.440 42.750 34.167 
 - contributia  pentru constituirea  fondului de SOMAJ 7.680 5.970 4.669 
 - contributia  pentru constituirea  fondului de asigurari sociale de sanatate 19.000 13.150 12.740 
 - contributii pt.asigurari de accidente si boli profesionale 2.720 1.890 1.691 
contributii la fondul unic de asig sociale 2.200 1.750 1.186 
1.2.Cheltuieli materiale si servicii 70.000 43.250 30.706 
 - cheltuieli pentru intretinere si gospodarie 50.500 39.510 25.041 
 - deplasari interne 10.000   
 - carti si publicatii 3.000   
 - alte cheltuieli 6.500 3.740 5.665 
2.Cheltuieli de capital    
2.1. Investitii ale institutiilor publice    

68.02.TRANSPORTURI SI COMUNICATII  7.692.000 10.957.440 10.519.794
1.2.Cheltuieli materiale si servicii 3.926.800 6.804.000 6.450.840 
 - cheltuieli pentru intretinere si gospodarie 3.766.800 6.743.000 6.401.202 
reparatii curente. 150.000 50.000 49.638 
 - alte cheltuieli 10.000 11.000  
1.4. Transferuri catre unit ale adm publice locale 810.000 1.550.000 1.530.668 
 - alte transferuri 810.000 1.550.000 1.530.668 
2.Cheltuieli de capital 2.955.200 2.603.440 2.538.286 
2.1. Investitii ale institutiilor publice 2.955.200 2.603.440 2.538.286 
69,02 ALTE ACTIUNI ECONOMICE 182.000 132.000 10.130 
CHELTUIELI MATERIALE  2.000  
Alte cheltuieli materiale  2.000  
Cheltuieli de capital 182.000 132.000 101.230 
Investitii ale institutiilor publice 182.000 132.000 101.230 
 



 
ANEXA 4

la Hotararea nr.28/2007
SINTEZA 

executiei cheltuielilor bugetului Consiliului Jud. Vaslui pe ordonatori de credite bugetare pe anul 2006 
U.M. =lei

SPECIFICATIE Credite 
initiale 

Credite 
definitive 

Plati 
efectuate 

CHELTUIELI TOTALE 67.371.550 90.670.340 86.215.022
AUTORITATI PUBLICE 5.452.500 6.003.470 5.318.964 
 - Consiliul Judetean Vaslui 5.452.500 6.003.470 5.318.964 
SERVICII DE EVIDENTA A POPULATIEI 428.000 469.880 469.356 
 Serviciul public de evidenta a populatiei 428.000 469.880 469.356 
APARARE 201.000 209.000 181.705 
Aparare nationala 201.000 209.000 181.705 
ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 262.000 317.800 227.636 
Inspectiratul de protectie civila 262.000 317.800 133.961 
Consiliul judetean Vaslui   93.675 
INVATAMANT 14.746.950 14.524.000 14.462.991
 - scoala ajutatoare Vaslui 2.791.950 3.096.950 3.086.809 
 - scoala pt. Surzi Vaslui 1.792.000 1.833.290 1.783.401 
 - scoala "Sf. Ecaterina"  Husi 1.838.000 1.551.000 1.550.593 
 - scoala ajutatoare Negresti 2.254.000 2.355.610 2.355.600 
 - invatamant prescolar 2.206.000 2.056.000 2.056.000 
 - invatamant primar clasele I - IV 3.845.000 3.595.000 3.595.000 
- alte activitati in domeniul invatamintului 20.000 36.150 35.588 
SANATATE 100.000 200.000 200.000 
 - Consiliul Judetean Vaslui 100.000 200.000 200.000 
CULTURA, RELIGIE SI SPORT 6.437.500 6.812.780 6.533.212 
 - Consiliul Judetean Vaslui-Statuia 83.000 83.000 44.456 
 - Teatrul " V.I.Popa" Barlad 869.000 892.780 890.449 
 - Muzeul "V.Parvan" Barlad 1.201.000 1.377.000 1.263.961 
 - Biblioteca " N.Milescu Spatarul" Vaslui 856.000 1.028.100 1.009.719 
 - Muzeul "St. cel Mare" Vaslui 738.000 843.000 831.198 
 - Centrul jud.pentru conservarea si promovarea culturii traditionale  Vs 467.000 467.000 422.000 
 Consiliul judetean Vaslui 623.500 521.900 496.728 
 - Culte religioase 1.600.000 1.600.000 1.574.701 
ASISTENTA SOCIALA 30.714.600 45.844.780 45.639.527
 - Directia judeteana pt.protectia copilului 29.719.000 43.882.560 43.882.559
 - Centrul socio - medical Ghermanesti 55.000 55.000 48.342 
 - Centrul socio - medical Bacesti 620.600 952.410 858.476 
 - Consiliul Judetean Vaslui 320.000 914.810 810.150 
-Centrul de zi Negresti  40.000 40.000 
SERVICII SI DEZV. PUBLICA SI LOC. 625.000 2.365.370 2.318.592 
 - Consiliul Judetean Vaslui transferuri 585.000 2.183.000 2.158.000 
 - Consiliul Judetean Vaslui 40.000 182.370 160.592 
AGRICULTURA SI SILVICULTURA 450.000 265.620 242.015 
 - Directia pt.protectia plantelor 450.000 246.150 224.266 
 Consiliul judetean Vaslui  19.470 17.749 
TRANSPORTURI SI TELECOMUNICATII 7.692.000 10.957.440 10.519.794
 - Consiliul Judetean Vaslui 7.692.000 10.957.440 10.519.794
ALTE ACTIUNI 182.000 134.000 101.230 
 - Consiliul Judetean Vaslui 182.000 134.000 101230 
rezerva  80.000 2.566.200 0 
 - Consiliul Judetean Vaslui 80.000 2.566.200  



 


