
 

 

R O M Â N I A  
JUDEŢUL VASLUI  
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
 

H O T Ă R Â R E A  Nr.53/2009 
privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2008 
 
având în vedere prevederile art.57 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare ; 
în temeiul prevederilor art.91, alin (1), litera „b" şi alin (3) litera „a" şi ale art.97 alin (1) din 

Legea nr.215/2001 privind adm. publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare; 
Consiliul judeţean Vaslui, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E  :  
 

Articol, unic. Se aprobă contul de execuţie a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2008, 
prevăzut în anexele 1 - 4, care 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 
 

 
 























 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI 
PREŞEDINTE 

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al judeţului 

Vaslui, pe anul 2008 
 

   Doamnelor si domnilor consilieri şi invitaţi, 
În conformitate cu prevederile art. 57 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale 

cu modificările si completările ulterioare şi art.91,alin(l),litera„ b" si alin(3) litera „a" din Legea 
nr.215/2001 privind administraţia publică locală,republicata, vă prezint spre aprobare contul de 
execuţie al bugetului local al judeţului Vaslui, pe anul 2008. 

Pentru început vă reamintesc că iniţial, bugetul local a fost aprobat prin Hotărârea nx. 11/ 
07.02.2007, iar ulterior a fost rectificat de 11 ori , ultima hotărâre fiind adoptata in data de 23.12.2008 
cu numărul 178. 

Referitor la partea de venituri, vă informez că pe total , s-a încasat suma de 168.263.952 lei 
faţă de un program de 171.668.271 lei aprobat de dumneavoastră. 

Veniturile proprii care s-au încasat în anul 2008 privesc următoarele subcapitole: 
• taxa asupra mijloacelor de transport deţinute 

de persoane fizice şi juridice 208.658 lei; 
• taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe 

şi autorizaţii de funcţionare 249.713 lei; 
• venituri din prestări servicii si alte activităţi 112.140 lei; 
• restituiri de fonduri din finanţarea bugetară a anilor precedenţi 654.325 lei; 
• venituri din concesiuni şi închirieri 52.502 lei; 
• alte venituri de la instituţii publice 331.175 lei. 
• venituri din dividende 152.810 lei 
• impozit pe profit de la agenţi economici 45.110 lei 
• venituri din amenzi si penalizări 12.248 lei 
• venituri de capital 7.555 lei 
Sumele defalcate din TVA s-au realizat în procent de 99.99 %. Acelaşi nivel ridicat al 
execuţiei bugetare, se regăseşte şi pe fiecare componentă a prelevărilor şi anume : 
• sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrare, în procent de 98.62%; 
• cotele defalcate din impozitul pe venit în procent de 99.53%; 
• subvenţii primite pentru alimentarea cu apa a satelor si pietruirea drumurilor comunale au 
fost utilizate 99,97% 
• precum si cele pentru finanţarea persoanelor cu handicap, am primit 29.648.644 lei suma 
utilizata integral. 

Subvenţiile primite de la bugetul de stat conform HG 577/1997 pentru alimentările cu apa si 
pietruirea drumurilor comunale, au fost de 5.133.000 lei, sume ce au fost virate in anul 2008 de către 
Ministerul Dezvoltării Regionale si Locuinţelor, din care a fost utilizata suma de 5.131.490 lei 
diferenţa de 1510,50 lei pentru lucrările neefectuate de la Primăria Bogdanita si de   la   Primăria   
Vinderei   a   fost   restituita   conform   actelor   normative   in   vigoare. 
Subvenţiile primite de la A.N.P.H Bucureşti in suma de 29.648.644 lei au fost utilizate integral la 
Direcţia generala de asistenta si de protecţie a copilului. 

La donaţii şi sponsorizări, programul propus de 23.200 lei a fost realizat in procent de 
87,33% ceea ce înseamnă in cifre absolute 20.261 lei 

în anul 2008 cheltuielile totale au fost de 165.736.546 lei reprezentând 96,55% din suma 
programata de 171.668.271 lei. 

în cadrul cheltuielilor totale, cheltuielile de personal s-au realizat în procent de 99.86%, 
cheltuielile materiale şi serviciile în procent de 96.25%, transferurile în procent de 93,40 %,asistenta 



 

 

sociala in procent de 99.18 %,dobânzi bancare 32,25%, alte cheltuieli 98,20% şi cheltuielile de capital 
în procent de 87,88 %. 

La capitolul„autorităţi publice" cheltuielile programate au fost în sumă de 10.148.822 lei. 
Suma cheltuită pentru funcţionarea întregului aparat al Consiliului Judeţean Vaslui a fost de 9.153.637 
lei din care 6.773.393 lei la cheltuieli de personal, 1.541.302 lei la cheltuieli materiale şi servicii 
,767.371 lei alte transferuri si cheltuieli de capital 73.793. lei. 

Cheltuielile pentru "serviciul de evidenta a populaţie" in suma de 1.024.217 lei au fost 
efectuate plaţi astfel:932.378 lei cheltuieli de personal,88.339 lei cheltuieli materiale si 3.500 lei 
cheltuieli de capital. 

De asemenea la acest capitol bugetar au fost cuprinse si suma de 200.000 lei alocata 
Primăriei Negreşti si 544.474 lei pentru ,plata unei cote părţi privind alegerile locale. 

Cheltuielile totale pentru „apărare „ sunt de 231.676 lei ,din care pentru cheltuieli materiale 
in suma de 219.811 lei si cheltuieli de capital in suma de 11.865 lei. Sumele sunt destinate Centrului 
militar judeţean si Oficiului de mobilizare Vaslui 

Cheltuielile pentru „ ordine publica si siguranţa naţionala" sunt in total de 284.766 lei din 
care pentru cheltuieli materiale 255.398 lei,transferuri 39.715 lei si cheltuieli de capital in suma de 
29.368 lei. 

Cheltuielile programate pentru „învăţământul special" au fost de 25.093.097 lei. în cursul 
anului 2008, pentru activitatea şcolilor speciale s-au cheltuit 13.396.371 lei, pentru programul 
guvernamental „cornul şi laptele" s-au utilizat fonduri în suma totală de 11.680.429 lei si 16.279 lei 
pentru olimpiadele şcolare si plata poştei pentru licitaţii electronice. 

La capitolul „sănătate" întreaga sumă utilizata a fost de 1.121.152 lei din care 633.297 lei 
pentru lucrări de investiţii in unităţile sanitare din administrarea Consiliului judeţean Vaslui si 
596.600 lei pentru centrele medico- sociale de la Bacesti si Codaiesti 

La capitolul „cultură" , suma programată pe total, pentru finanţarea instituţiilor de cultură, 
statuia ecvestră şi susţinerea financiară a personalului neclerical, a fost de 11.289.790 lei, iar 
realizările au fost de 11.289.790 lei. 

în cursul anului 2008, fondurile utilizate în domeniul culturii au avut următoarele destinaţii: 
• Teatrul „ V.I.Popa" - 1.854.596 lei (99,67 % din program); 
• Muzeul „Vasile Pârvan" - 1.682.200 lei (99,97 % din program); 
• Biblioteca „ N.M.Spătarul" - 1.902.054 lei (97.21 % din program); 
• Muzeul „ Şt. cel Mare" - 1.648.001 lei (100 % din program); 
• Centrul Judeţean de Conservare şi Valorificare a Tradiţiei şi Creaţiei Populare - 

931.260 lei (96.01 % din program); 
• Statuia ecvestră de la Podul înalt - 62.852 lei (64,80% % din program); 
• Culte religioase - 2.356.368 lei (99.00% din program). 
• Proiecte fundaţii si asociaţii -852.459(90.61 %din program) 

în cursul anului 2008, capitolul bugetar căruia i s-au alocat cele mai mari fonduri a fost „ 
asistenţa socială". 

Suma programată pentru acest capitol a fost de 96.157.399 lei. Cu toate dificultăţile 
financiare pe care le-am avut, am reuşit ca fondurile puse la dispoziţia Direcţiei Generale de Asistenta 
Sociala si Protecţie a Copilului Vaslui, Centrului de zi Negreşti, unităţilor de asistenta medico-sociala 
Bacesti,Codaiesti si Ghermanesti, să fie în procent de 99 12 % adică 95.318 508 lei. 

In cadrul acestui capitol, 93.608.816 lei au fost utilizaţi de către Direcţia Generală pentru 
Protecţia Copilului, 105.633 lei au fost utilizaţi de Consiliul Judeţean Vaslui pentru Centrul medico-
social Ghermăneşti,Observator -pentru protecţia drepturilor copilului si plaţi TVA proiecte, 

De asemenea tot la acest capitol au fost utilizaţi 300.000 lei de Centrul de zi Negreşti, 
788.051 lei pentru Centrul medico social Bacesti si 512.278 lei pentru Centrul medico social 
Codaiesti. 

în cadrul capitolului „servicii şi dezvoltare publică" si respectiv „protecţia 
mediului"suma de 20.247 lei si respectiv 308.740 lei , reprezintă,in majoritate,plata comisioanelor si 
dobânzilor aferente împrumutului bancar. 



 

 

La capitolul „alte acţiuni economice" au fost prevăzuţi bani pentru plata lucrărilor efectuate 
la Centrul de afaceri Vaslui in suma de 1.076.031 lei. 

La capitolul „agricultura" au fost prevăzuţi bani pentru plata unor drepturi salariale restante 
la personalul de la Direcţia de protecţie a plantelor prevăzute prin acte normative. 

La capitolul „transporturi şi comunicaţii" fondurile programate au fost în sumă de 
20.384.645 lei, iar cheltuielile se situează la nivelul sumei de 20.068.492 lei adică 98.45% ,din suma 
totala 6.389.817 lei fiind utilizaţi pentru lucrările de întreţinere curenta a drumurilor ,157159 lei 
pentru plata dobânzilor si comisioanelor aferente împrumutului bancar ,118.966 lei transferuri interne 
si 13.451.576 lei reprezintă cheltuieli de capital. 

Suma neutilizata la sfârşitul anului de 2.527.406 lei a fost virata conform actelor normative 
in vigoare la fondul de rulment al Consiliului judeţean Vaslui pentru a putea fi folosita in anul următor 
de exerciţiu financiar. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, garantându-vă totodată că fondurile au fost utilizate 
economicos şi în conformitate cu legislaţia în vigoare, vă propun să aprobaţi contul de execuţie a 
bugetului local al judeţului Vaslui, pe anul 2008 aşa cum este redat in proiectul de hotărâre supus 
dezbaterii si adoptării dumneavoastră. 

PREŞEDINTE,  
Vasile Mihalachi 

 
 
 
 
 
 




