
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
 

H O T Ă R Â R E A  Nr.167/2008 
privind modificarea anexei la Hotărârea nr. 136/2008 privind repartizarea pe unităţi 

administrativ-teritoriale ale judeţului Vaslui, a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată 
destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, pe anul 2008 

 
 având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Vaslui; 

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1152/2008, modificată cu Hotărârea 
Guvernului nr. 1325/2008; 

în temeiul prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

în temeiul prevederilor art. 104, lit.”e” şi art. 109 din Legea nr.215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

Consiliul judeţean Vaslui, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
Art.1.- Anexa la Hotărârea nr.136/2008 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale 

ale judeţului Vaslui, a sumelor defalcate din TVA destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile 
judeţene şi comunale, pe anul 2008, se modifică astfel: 
- poziţiile: nr.1 „Albeşti”; nr.23 „Deleşti”; nr.24 „Dimitrie Cantemir”; nr.29 „Dumeşti”; 

nr.69„Tăcuta” şi nr.70”Tătărăni” se majorează cu suma de 20.000 lei; 
- poziţiile: nr.5 „Băcani”; nr.50 „Olteneşti” şi nr.56 “Pogoneşti” se majorează cu suma de 25.000 

lei; 
- poziţiile: nr.38 „Hoceni”; nr.43 „Laza”; nr.44 „Lipovăţ”; nr.45 „Lunca Banului”; nr.63 

„Roşieşti”; nr.75 „Viişoara”; nr.80 „Zăpodeni” şi nr.81 „Zorleni” se majorează cu suma de 
30.000 lei; 

- poziţiile: nr.36 „Gîrceni”; nr.66 „Ştefan cel Mare” şi nr.79 „Vutcani” se majorează cu suma de 
40.000 lei; 

- poziţia nr.57 „Poieneşti” se majorează cu suma de 400.000 lei; 
- poziţia nr.87 „Consiliul judeţean Vaslui” se diminuează cu suma de 955.000 lei. 

Art.2.- Copie după prezenta hotărâre se va comunica:  
    - Instituţiei Prefectului judeţului Vaslui; 
    - Direcţiei generale a finanţelor publice a judeţului Vaslui; 
    - Consiliilor locale ale comunelor prevăzute la art.1. 

                                                                 Vaslui,16 decembrie 2008  
 
 

P R E Ş E D I N T E, 
Vasile Mihalachi 

                                                                                                                                              Contrasemnează: 
                                                                                                                                        Secretarul judeţului Vaslui 
                                                                                                                                               Gheorghe Stoica 



CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI 
PREŞEDINTE 

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
asupra proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.136/2008 privind repartizarea pe 

unităţi administrativ-teritoriale ale judeţului Vaslui a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale 

 
În conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi Legea nr.273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare supun astăzi dezbaterii dumneavoastră, propunerea de 
modificare a Anexei la Hotărârea nr.136/2008 a Consiliului judeţean Vaslui privind repartizarea pe 
unităţi administrativ-teritoriale ale judeţului Vaslui a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale pe anul 2008. 

Propunerea de modificare a repartizării priveşte diminuarea fondurilor repartizate drumurilor 
judeţene prin Hotărârea nr.136/2008 cu suma de 955,0 mii lei, ca urmare a faptului că valoarea la care 
s-au contractat lucrările cuprinse în Programul lucrărilor ce se finanţează de la capitolul „transporturi” 
pe anul 2008 a fost mai mică decât cea prevăzută în bugetul local al judeţului aprobat pentru acest an. 
De asemenea, la unele drumuri judeţene nu se mai pot executa toate lucrările conform valorilor 
prevăzute, datorită întârzierii cu care au fost aprobate fondurile de către Guvern. 

Propunem ca suma disponibilizată din bugetul local al judeţului Vaslui să fie repartizată la un 
număr de 21 de comune care au lucrări executate şi nedecontate precum şi pentru mici reparaţii de 
urgenţă pe unele drumuri comunale, nevoi constatate şi sesizate de primarii acestor comune. 

Sumele repartizate pe fiecare comună în parte sunt prevăzute în proiectul de hotărâre. 
   Doamnelor şi domnilor consilieri, 

Având în vedere considerentele prezentate, am convingerea că, această variantă de repartizare 
a sumelor diponibilizate, pe care o supun aprobării dumneavoastră,  răspunde necesităţilor autorităţilor 
publice locale şi ca atare, vă propun să aprobaţi proiectul de hotărâre în forma prezentată. 

 
 

PREŞEDINTE, 
Vasile Mihalachi 

 
 

 
 

 


