
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
H O T Ă R Â R E A  Nr.51/2009 

privind rectificarea veniturilor şi cheltuielilor ce se evidenţiază în afara bugetului local al 
judeţului Vaslui pe anul 2009 

 
 având în vedere adresele Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei nr. 25145/16.04.2009 
şi 21142/1.04.2009; 
 având în vedere prevederile art. 58, alin.(3) şi (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

în temeiul prevederilor art. 91, alin.(3), lit. „a” şi art.97 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.- La partea de venituri, comparativ cu nivelele aprobate prin Hotărârea Consiliului 

judeţean Vaslui nr. 42/2009 privind veniturile şi cheltuielile ce se evidenţiază în afara bugetului local 
al judeţului Vaslui pe anul 2009, se aprobă următoarele influenţe: 
                                                                                                                - lei- 
TOTAL VENITURI:                                                                       -18.214.881 
I. Venituri curente                                                                              -18.214.881 
C. Venituri nefiscale                                                                          -18.214.881 
   C2. Vânzări de bunuri şi servicii                                                    -18.214.881 
       Diverse venituri                                                                          -18.214.881 

• Fond de rulment                                                             -6.134.881 
• Alte venituri                                                                 -12.080.000 

Art.2- La partea de cheltuieli, comparativ cu nivelele aprobate prin Hotărârea Consiliului 
judeţean Vaslui nr. 42/2009 privind veniturile şi cheltuielile ce se evidenţiază în afara bugetului local 
al judeţului Vaslui pe anul 2009, se aprobă următoarele influenţe:                                                                             

                                                                                                       - lei- 
TOTAL CHELTUIELI:                                                                  -18.214.881 
    din care: 
-fond de rulment                                                                                   -6.134.881 
-excedent                                                                                            -12.080.000 

Art.3.- Sinteza veniturilor şi cheltuielilor ce se evidenţiază în afara bugetului local al judeţului 
Vaslui pe anul 2009, se prezintă în anexa nr.1. 

Art.4.- Detalierea pe capitole şi articole a cheltuielilor ce se evidenţiază în afara bugetului 
local al judeţului Vaslui pe anul 2009, se prezintă în anexa nr.2. 

Art.5.- Defalcarea pe ordonatori de credite a cheltuielilor ce se evidenţiază în afara bugetului 
local al judeţului Vaslui pe anul 2009, se prezintă în anexa nr. 3. 

Art.6.- Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
                                                                                                                Vaslui, 20 mai 2009 

 
P R E Ş E D I N T E, 

Vasile Mihalachi 
                                                                                                                       Contrasemnează: 
                                                                                                                           Secretarul judeţului Vaslui 
                                                                                                                                  Gheorghe Stoica 
 



 
                                                                                                                    ANEXA Nr. 1

 la Hotărârea nr.51/20 mai 2009
S I N T E Z A 

 veniturilor şi cheltuielilor ce se evidenţiază în afara bugetului local al judeţului Vaslui, pe anul 2009 
Rectificarea I-a 

U.M. =  lei

SPECIFICAŢIE Program 
aprobat 

Influenţe      
+,- 

Program 
rectificat 

A.  TOTAL VENITURI 25.549.881 -18.214.881 7.335.000 
l.  00.11    VENITURI CURENTE 25.549.881 -18.214.881 7.335.000 
C.       VENITURI   NEFISCALE 25.549.881 -18.214.881 7.335.000 
C.2      Vânzări de bunuri şi servicii 25.549.881 -18.214.881 7.335.000 
   36.11   Diverse venituri   25.549.881 -18.214.881 7.335.000 
           36.11.10 Fondul de rulment 6.149.881 -6.134.881 15.000 
           36.11. 50 Alte venituri 19.400.000 -12.080.000 7.320.000 
 B.    CHELTUIELI TOTALE: 25.549.881 -18.214.881 7.335.000 
    54.11 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 6.149.881 -6.134.881 15.000 
             54.11.08 Fond de rulment 6.149.881 -6.134.881 15.000 
98.11 EXCEDENT 19.400.000 -12.080.000 7.320.000 

 
                                                                                                             ANEXA Nr.2

 la Hotărârea nr.51/20 mai 2009
DETALIEREA 

pe capitole şi articole a cheltuielilor ce se evidenţiază în afara bugetului local al jud. Vs, pe anul 2009 
Rectificarea I-a 

U.M. =  lei

SPECIFICAŢIE  Program 
aprobat 

Influenţe      
+,- 

Program 
rectificat 

     CHELTUIELI TOTALE: 25.549.881 -18.214.881 7.335.000 
    54.11 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 6.149.881 -6.134.881 15.000 
             54.11.08 Fond de rulment 6.149.881 -6.134.881 15.000 
   98.11 EXCEDENT 19.400.000 -12.080.000 7.320.000 

 
                                                                                                                               ANEXA Nr.3

   la Hotărârea nr.51/20 mai 2009
SINTEZA  

cheltuielilor ce se evidenţiază în afara bugetului local al jud. Vs, pe anul 2009 pe  ordonatori de credite 
Rectificarea I-a 

                                                                             U.M.= lei

SPECIFICAŢIE Program 
aprobat 

Influente     
+,- 

Program 
rectificat 

  CHELTUIELI TOTALE 25.549.881 -18.214.881 7.335.000 
    54.11 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 6.149.881 -6.134.881 15.000 
- Consiliul judeţean Vaslui 6.149.881 -6.134.881 15.000 
   98.11 EXCEDENT 19.400.000 -12.080.000 7.320.000 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI 
PREŞEDINTE 

R A P O R T 
asupra proiectului de hotărâre privind rectificarea veniturilor şi cheltuielilor ce se evidenţiază în afara 

bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2009 
 
                    Doamnelor, domnilor consilieri şi invitaţi,        
 În conformitate cu prevederile Legilor nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare şi nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, supun astăzi, dezbaterii dumneavoastră proiectul de hotărâre 
privind rectificarea veniturilor şi cheltuielilor ce se evidenţiază în afara bugetului local al judeţului 
Vaslui pe anul 2009. 
 Cu adresele nr. 21142/1.04.2009 şi nr. 25145/16.04.2009, Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei a repartizat judeţului Vaslui suma totală de 370,0 mii lei, din care, 70,0 mii lei pentru 
finanţarea PUG-lor şi a Regulamentelor Locale de Urbanism la 3 comune (Fereşti, Poieneşti şi 
Deleşti) şi 300,0 mii lei pentru execuţia lucrărilor de consolidare la blocurile nr. 3 şi 9 din str. Nicolae 
Bălcescu şi blocul nr. 8 din str. Mihail Kogălniceanu din oraşul Negreşti, încadrate prin raport de 
expertiză tehnică în clasa I de risc seismic, pentru care s-au finalizat proiectele de consolidare şi care 
au fost nominalizate în programul de acţiuni pe anul 2009. 
 Tot în cadrul veniturilor, am propus diminuarea fondului de rulment cu suma de 6.134,9 mii lei 
(sold iniţial 2009) şi alte venituri cu suma de 12.450,0 mii lei. 
 Aceste diminuări sunt consecinţa unor norme interne elaborate de Ministerul Finanţelor 
Publice şi care în esenţă exprimă următoarele aspecte: 
 Soldul iniţial al fondului de rulment nu se cuprinde la fundamentarea veniturilor bugetului. 
Cheltuielile din acest fond se pot efectua în cursul anului, fără ca acestea să fie nominalizate în buget. 
 La poziţia „alte venituri”, în bugetul iniţial, am cuprins suma de 19.400,0 mii lei aferentă 
fondului de finanţare a Programului privind alimentarea cu apă a satelor (5.000,0 mii lei) şi a 
Programului de pietruire, reabilitare, modernizare şi/sau asfaltare a drumurilor de interes local clasate 
(14.400,0 mii lei). 
 Până în 2009, din cel de-al II-lea program, nu se finanţau lucrări la drumuri judeţene. Începând 
din acest an, în cadrul programului, în cadrul sumei de 19.400,0 mii lei s-a cuprins şi suma de 6.950,0 
mii lei pentru finanţarea reabilitării, modernizării şi/sau asfaltarea drumurilor judeţene. Această sumă 
se regăseşte în excedentul acestui buget cât şi în bugetul local al judeţului Vaslui de unde se va finanţa 
reabilitarea unui nr. de 6 drumuri judeţene. 
 Sumele prevăzute pentru alimentări cu apă a satelor, pietruiri, reabilitări, modernizări şi/sau 
asfaltări a drumurilor de interes local clasat, în acest buget nu au corespondent la partea de cheltuieli, 
deoarece aceste fonduri au un regim special şi anume intră şi ies de la partea de venituri a acestui 
buget, către bugetele unităţilor administrativ-teritoriale ce se finanţează din cele două programe. 
 Referitor la fondul de rulment, subliniez, că în conformitate cu prevederile art. 58 din Legea 
nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, poate fi 
utilizat temporar, pentru acoperirea golurilor de casă sau pentru finanţarea unor investiţii din 
competenţa autorităţilor administraţiei publice locale sau pentru dezvoltarea serviciilor publice locale 
în interesul colectivităţii.      
 Având în vedere cele prezentate mai sus, cât şi faptul că sunt convins că, fondurile pe care le 
veţi aproba, vor fi cheltuite eficient şi în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare, vă 
propun să aprobaţi proiectul privind rectificarea veniturilor şi a cheltuielilor ce se evidenţiază în afara 
bugetului local al judeţului Vaslui, pe anul 2009, în forma în care este prezentat. 
 

PREŞEDINTE, 
Vasile Mihalachi 

 
 

 
 


