
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
 

H O T Ă R Â R E A  NR.177/2008 
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, cu modificările şi completările ulterioare 

 
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 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, se modifică astfel: 

- poziţia nr.29 “Dumesti” se diminuează cu suma de 235,5 mii lei ; 
- poziţia nr.80 “Zăpodeni” se majorează cu suma de 100,0 mii lei ; 
- poziţia nr.87 “Consiliul judetean Vaslui” se majorează cu suma de 135,5 mii 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, 23 decembrie 2008 
 
 
 

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

                                                                                                                                   Contrasemnează: 
                                                                                                                   Secretarul judeţului Vaslui, 
                                                                                                                  Gheorghe Stoica 



CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI 
P R E Ş E D I N T E 

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre 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, cu modificările şi completările ulterioare 

 
Doamnelor şi domnilor consilieri, 
În conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată şi Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, supun astăzi dezbaterii dumneavoastră, 
propunerea de modificare a anexei nr.3 la Hotărârea nr.1/2008 a Consiliului judetean Vaslui privind 
repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale ale judeţului Vaslui, a unor sume defalcate din unele 
venituri ale bugetului de stat, pe anul 2008. 

Propunerea de modificare a repartizării priveşte diminuarea fondurilor repartizate comunei 
Dumeşti cu suma de 235,5 lei, ca urmare a faptului că Primăria acestei comune, aflându-se în proces cu 
constructorul, nu a putut plăti sumele prevăzute în buget pentru acest an. 

Propunem ca suma disponibilizată din bugetul local al judeţului Vaslui să fie repartizată 
comunei Zăpodeni şi Consiliului judetean Vaslui care au lucrări executate şi nedecontate. 

Sumele repartizate sunt prevăzute la art.1 din proiectul de hotărâre. 
Având în vedere considerentele prezentate, am convingerea că, această variantă de repartizare 

a sumelor disponibilizate, pe care o supun aprobării dumneavoastră, răspunde necesităţilor autorităţilor 
publice locale şi ca atare, vă propun să aprobaţi proiectul de hotărâre în forma prezentată. 

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

 


