
R O M A N I A  
JUDETUL VASLUI  
CONSILIUL JUDETEAN  

 
H O T A R A R E A    Nr.51/2008 

privind 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 ulterioare 
 

având în vedere referatul Direcţiei Tehnice a Consiliului Judeţean Vaslui nr.151/24 martie 
2008; 

având în vedere prevederile Legilor nr.273/2006 a finanţelor publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare şi nr.388/2007 privind bugetul de stat pe anul 2008; 

în temeiul prevederilor art.91, alin (1) litera „f” şi art.97 din legea nr.215/2001 privind 
administraţia publica 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, cu modificările ulterioare, se modifică astfel: 

-    poziţia nr.16 „Codăeşti” se majorează cu suma de 50,0 mii lei; 
- poziţia nr.41 „Ivăneşti” se majorează cu suma de 50,0 mii lei; 
- poziţia nr.44 „Lipovăţ” se majorează cu suma de 30,0 mii lei; 
- poziţia nr.62 „Rebricea” se majorează cu suma de 50,0 mii lei; 
- poziţia nr.87 „Consiliul Judeţean Vaslui” se diminuează cu suma de 180,0 mii lei. 
Art.2. – Cu aducerea la îndeplinire se însărcinează Direcţia Economică a Consiliului Judeţean 

Vaslui 
Vaslui, 31 martie 2008  

 
 

P R E S 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 privind 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 ulterioare 
 
 Doamnelor şi domnilor consilieri 
 Cu referatul nr.151/24.03.2008, Direcţia tehnică a Consiliului Judeţean Vaslui, solicită  
repartizarea din venitul „sumele defalcate din TVA pentru finanţarea  cheltuielilor privind drumurile 
judeţene şi comunale”, a sumei de 180,0 mii lei, pentru patru comune şi anume Codăeşti, Ivăneşti, 
Rebricea şi Lipovăţ. 
 În vederea reparaţiei unui pod din comuna Codăeşti, este necesară alocarea sumei  de 50,0 mii 
lei, pentru elaborarea  unui SF, în vederea execuţiei unui pod în comuna  Ivăneşti, este necesară 
alocarea sumei de 50,0 mii lei, pentru repararea unui drum în comuna Rebricea, este necesară alocarea 
sumei de 50,0 mii lei, iar pentru execuţia unei căi de acces la „alimentarea cu apa” în comuna Lipovăţ, 
este necesară alocarea sumei de 30,0 mii lei. 
 Având în vedere cele prezentate mai sus, propun ca „sumele defalcate din taxa pe valoare 
adăugată pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale” existente în bugetul 
local al judeţului Vaslui, în valoare de 7.193,0 mii lei, să se diminueze cu suma de 180,0 mii lei şi 
corespunzător  să se suplimenteze „sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanţarea 
cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale” la comuna Codăeşti cu suma de 50,0 mii lei, la 
comuna Ivăneşti cu suma de 50,0 mii lei, la comuna Rebricea cu suma de 50,0 mii lei şi la comuna 
Lipovăţ cu suma de 30,0 mii lei. 

Doamnelor şi 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. 
 

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

 


