
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
 

H O T Ă R Â R E A Nr.12/2008 
 

pentru modificarea anexei nr.3 la Hotărârea nr.1/2008 
privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale ale judeţului Vaslui, a unor sume 

defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2008 
 

având în vedere adresele Consiliului local al oraşului Negreşti nr.694/28.01.2008 şi a 
Consiliului local al comunei Dăneşti nr.128/28.01.2008; 

având în vedere prevederile Legii nr.388/2007 privind bugetul de stat pe anul 2008; 
în temeiul prevederilor Legii finanţelor publice locale nr.273/2006, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
în temeiul prevederilor art.91, alin.(1), lit.”f” şi art.97 din Legea nr.215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, 
Consiliul judeţean Vaslui, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
Art.1.-Anexa nr.3 a Hotărârii nr.1/2008 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale 

ale judeţului Vaslui, a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2008, se 
modifică astfel: 
- poziţia nr.21 „Dăneşti” se majorează cu suma de 200,0 mii lei; 
- la poziţia nr.38 „Hoceni” se majorează cu suma de 100,0 mii lei; 

 -    la poziţia nr.85 „Negreşti” se majorează cu suma de 200,0 mii lei; 
 -   poziţia nr.87 „Consiliul judeţean Vaslui” se diminuează cu suma de 500,0 mii lei, de la 7.693,0 mii 
lei la 7.193,0 mii lei. 

Art.2.- Cu aducerea la îndeplinire se însărcinează Direcţia economică a Consiliului jud Vaslui. 
                
 

Vaslui, 7 februarie 2008  
 
 

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 
la proiectul de hotărâre pentru modificarea  Anexei nr.3 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui  

nr.1/2008 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale ale judeţului Vaslui, a unor sume 
defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 2008 

 
Doamnelor şi Domnilor Consilieri, 
Prin adresa nr.694/28.01.2008, Consiliul local al oraşului Negreşti solicită repartizarea din sume 

defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, în regim de 
urgenţă, a sumei de 200,0 mii lei. 

Fondurile sunt necesare pentru intervenţia urgentă pe drumul comunal Căzăneşti – Parpaniţa 
care a devenit impracticabil ca urmare a ploilor, ninsorilor, a fenomenului îngheţ-dezgheţ şi a 
alunecărilor de teren precum şi datorită neîntreţinerii în mod corespunzător a acestui drum în anii 
anteriori, motivat de lipsa resurselor financiare. 

Menţionez că pe acest drum circulă microbuzele care transportă elevii din satele Căzăneşti şi 
Parpaniţa la şcolile din Negreşti pe distanţa de 9 km. Între cele două sate nu mai există un alt drum de 
legătură. 

Pe baza unui studiu de fezabilitate a rezultat că pentru repararea acestui drum sunt necesare 
fonduri cu mult mai mari decât cele solicitate, dar pentru moment este nevoie să se   intervină urgent 
pe câteva porţiuni care fac în prezent drumul impracticabil. 

De asemenea, Consiliul local al comunei Dăneşti solicită suplimentarea din aceeaşi sursă (sume 
defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale ) pentru anul 
2008, a sumei de 200,0 mii lei pentru repararea urgentă a 2 drumuri comunale şi anume: 

• DC 166  Bereasa – Boţoaia 
• DC  157 Dăneşti - Rîşcani 
Drumurile în cauză sunt de pământ şi au devenit impracticabile ca urmare a intemperiilor 

naturale şi a neexecutării de lucrări de împetruire în anii anteriori, din lipsă de fonduri. Ambele 
drumuri sunt utilizate şi pentru transportul elevilor la şi de la şcoala din centrul de comună - satul 
Dăneşti. 

Menţionez că din sumele de echilibrare repartizate comunei Dăneşti nu pot fi acoperite aceste 
cheltuieli deoarece comuna derulează proiectul „Stabilizare versanţi la DJ 247 (din DN 15D) – 
Zăpodeni – Dăneşti – Codăeşti – DN 24” finanţat în proporţie de 60% de către Administraţia Fondului 
pentru Mediu, valoarea totală a acestuia fiind de 496.658 lei, iar Consiliul local contribuie cu suma de 
198.663 lei. 

Reamintesc că prin hotărâre a Consiliului judeţean Vaslui acest sector de drum judeţean a fost 
trecut în administrarea comunei Dăneşti pentru a putea promova proiectul la finanţare, dată fiind 
restricţia că un solicitant(în speţă Consiliul judeţean)  nu putea să primească finanţare pentru mai mult 
de un proiect de la Administraţia Fondului pentru Mediu. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, propun ca „sumele defalcate din taxa pe valoare 
adăugată pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale” rămase la bugetul 
propriu al judeţului, în valoare de 7.693,0 mii lei să se diminueze cu 400,0 mii lei şi să se 
suplimenteze sumele repartizate oraşului Negreşti şi comunei Dăneşti cu câte 200,0 mii lei. 

 Domnilor consilieri, 
Ţinând seama de urgenţa şi necesitatea stringentă de alocare a sumelor solicitate, vă propun să 

aprobaţi proiectul de hotărâre în forma  în care vă este prezentat. 
 

Preşedinte, 
Corneliu Bichineţ 

 
 


