
R O M Â N I A  
JUDEŢUL VASLUI  
CONSILIUL JUDEŢEAN  
 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 5/2007 
pentru modificarea anexei nr.1 la Hotărârea nr.1/2007 privind repartizarea pe unităţile 

administrativ-teritoriale ale judeţului Vaslui, a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului 
de stat, pe anul 2007 

 
 având în vedere adresa nr.445/24 ianuarie 2007 a Instituţiei Prefectului prin care se solicită 
reanalizarea Hotărârii nr.1/2007 a Consiliului judeţean Vaslui în vederea modificării sau revocării 
acesteia; 
 având în vedere adresa Ministerului Finanţelor Publice nr.124.521(3 ianuarie 2007; 
 având în vedere prevederile art.13, lit.d)  din  Legea nr.486/2006 privind bugetul de stat pe anul 
2007; 

având în vedere prevederile art.33, alin.3, lit.b) 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.- Anexa nr.1 a Hotărârii nr.1/2007 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale ale 
judeţului Vaslui, a  unor sume defalcate din  unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2007, se modifică 
potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
 
Art.2.- Anexa nr.1 a Hotărârii nr.1/2007 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale ale 

judeţului Vaslui, a  unor sume defalcate din  unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2007, se 
înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.  

                             Vaslui, 31 ianuarie 2007 
 

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

                
                                Contrasemnează:, 

                                                            Secretarul  judeţului Vaslui 
                                                           Gheorghe Stoica 

 



ANEXA Nr.1 
La Hotărârea nr.5/31 ianuarie 2007 
 

REPARTIZAREA 
cotei de 20% din sumele defalcate din TVA, pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2007 

 
UM= mii lei 

Nr.   
crt. Unitatea administrativ- teritoriala Program 2007 

1 ALBESTI 158,0 
2 AL. VLAHUTA 248,0 
3 ARSURA 79,0 
4 BANCA 4,5 
5 BACANI 118,0 
6 BACESTI 277,0 
7 BALTENI 16,0 
8 BEREZENI 4,0 
9 BLAGESTI 79,0 

10 BOGDANA - 
11 BOGDANESTI 5,5 
12 BOGDANITA 55,0 
13 BOTESTI 79,0 
14 BUNESTI - AVERESTI - 
15 CIOCANI 1,0 
16 CODAESTI 407,0 
17 COROIESTI 158,0 
18 COSTESTI 79,0 
19 COZMESTI - 
20 CRETESTI - 
21 DANESTI 158,0 
22 DELENI 4,0 
23 DELESTI 118,0 
24 DIMITRIE CANTEMIR 79,0 
25 DODESTI - 
26 DRAGOMIRESTI 158,0 
27 DRANCENI 10,0 
28 DUDA - EPURENI - 
29 DUMESTI 79,0 
30 EPURENI 140,0 
31 FALCIU - 
32 FERESTI 158,0 
33 FRUNTISENI 100,0 
34 GAGESTI 4,0 
35 GHERGHESTI 158,0 
36 GARCENI 158,0 
37 GRIVITA - 
38 HOCENI 79,0 
39 IANA 148,0 
40 IBANESTI 158,0 
41 IVANESTI 2,0 
42 IVESTI 62,0 
43 LAZA 10,0 
44 LIPOVAT 78,0 
45 LUNCA BANULUI 49,0 
46 MALUSTENI 158,0 



47 MICLESTI 2,0 
48 MUNTENI DE JOS 6,0 
49 MUNTENI DE SUS 238,0 
50 OLTENESTI 3,0 
51 OSESTI - 
52 PADURENI 228,0 
53 PERIENI 218,0 
54 POCHIDIA 228,0 
55 POGANA 79,0 
56 POGONESTI 158,0 
57 POIENESTI 2,0 
58 PUIESTI 238,0 
59 PUNGESTI 8,5 
60 PUSCASI 5,0 
61 RAFAILA 3,0 
62 REBRICEA 158,0 
63 ROSIESTI 237,0 
64 SOLESTI 237,0 
65 STANILESTI 1,0 
66 STEFAN CEL MARE 198,0 
67 SULETEA 79,0 
68 TANACU 3,0 
69 TACUTA 227,0 
70 TATARANI 69,0 
71 TODIRESTI 2,0 
72 TUTOVA 290,0 
73 VALENI 5,0 
74 VETRISOAIA 4,5 
75 VIISOARA 79,0 
76 VINDEREI 4,0 
77 VOINESTI - 
78 VULTURESTI 79,0 
79 VUTCANI 79,0 
80 ZAPODENI 315,0 
81 ZORLENI - 

TOTAL COMUNE 7.319,0 
82 VASLUI - 
83 BARLAD 640,0 
84 HUSI - 
85 NEGRESTI 880,0 
86 MURGENI - 

TOTAL JUDET 8.839,0 
 
 



CONSILIUL JUDETEAN VASLUI  
PRESEDINTE 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
asupra proiectului de hotărâre pentru modificarea anexei nr.1 la Hotărârea nr.1/2007 privind repartizarea 
pe unităţile administrativ-teritoriale ale judeţului Vaslui, a  unor sume  defalcate  din  unele  venituri  ale 
bugetului  de  stat, pe anul 2007 

 
  Domnilor consilieri şi invitaţi, 
  
 Urmare adresei Instituţiei Prefectului nr.445/24 ianuarie 2007 prin care se solicită reanalizarea 
Hotărârii nr.1/2007 privind repartizarea pe unităţile administrativ-teritoriale ale judeţului Vaslui, a unor 
sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 2007, procedând la reanalizarea 
repartizării sumelor, de care se face trimitere, vă propun modificarea anexei nr.1, din următoarele 
considerente: 
 - necesitatea alocării de fonduri, cu prioritate, pentru continuarea sau finalizarea proiectelor aflate 
în derulare; 

- asigurarea pentru proiectele noi a sumelor necesare realizării documentaţiei tehnice în vederea 
aprobării indicatorilor tehnico-economici pentru ca aceste proiecte să poată fi înscrise în listele de 
investiţii;  

- am avut în vedere faptul că sumele în procent de 20% ce se repartizează prin hotărâre a 
consiliului judeţean sunt sume de echilibrare în conformitate cu prevederile art.33, al.(3) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, şi în aceste condiţii am ţinut cont şi de sumele repartizate pe 
unităţi administrativ-teritoriale prin decizia directorului direcţiei generale a finanţelor publice judeţene; 
 - am analizat existenţa şi mărimea soldurilor la fondul de rulment pe fiecare comună în parte pe 
baza raportărilor anuale întocmite de comune, oraşe şi municipii. 
 Din analiza efectuată a reieşit că unele unităţi administrativ-teritoriale dispun de resurse bugetare 
mai mari care le permit să finanţeze proiectele pe care le au cuprinse în programele proprii de dezvoltare 
locală.  
 Subliniem totuşi că, aşa cum reiese din anexa nr.1 modificată, nu au fost repartizate sume la un 
număr de 10 comune: Bogdana, Buneşti-Avereşti, Cozmeşti, Creţeşti, Dodeşti, Duda-Epureni, Griviţa, 
Oşeşti, Voineşti şi Zorleni, deoarece acestea nu au răspuns solicitării noastre de a ne prezenta cererea 
pentru cofinanţarea programelor proprii de dezvoltare locală care necesită cofinanţare locală. 
 De asemenea, vă informez că fondurile de repartizat, în sumă totală de 11.071,0 mii lei, sunt mult 
mai mici decât necesarul solicitat de comune, oraşe şi municipii, care se cifrează la 199.397,0 mii lei. 
Procentul de acoperire cu sume de echilibrare a necesarului solicitat este de 5,55%. 
 In aceste condiţii nu este posibilă repartizarea uniformă a sumelor, fără a ţine seama de mărimea 
solicitărilor, de stadiul fizic al lucrărilor în cadrul proiectelor, de puterea financiară a fiecărei comunităţi, 
de resursele de care dispun unităţile administrativ-teritoriale. O repartizare uniformă nu asigură realizarea 
nici unui proiect, iar cele aflate în derulare, vor putea fi finalizate în foarte mulţi ani (chiar peste 10 ani). 
            Prin urmare, având în vedere considerentele prezentate reiese cu claritate că repartizarea sumelor 
nu s-a făcut „preferenţial”. 
 
  Domnilor consilieri,  

Având în vedere considerentele prezentate, am convingerea că, varianta modificată de repartizare 
a sumelor pe care o supun aprobării dumneavoastră, este varianta optimă în condiţiile date şi răspunde  
necesităţilor autorităţilor publice locale şi ca atare, vă propun să aprobaţi proiectul de hotărâre în forma în 
care vă este prezentat. 

 
P R E S E D I N T E , 

Corneliu Bichineţ 
 


