
 

 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI  
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
H O T Ă R Â R E A  Nr.54/2009 

privind aprobarea contului de execuţie a creditelor externe-imprumut bancar 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 administraţia 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 creditelor externe-împrumut bancar 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 creditelor externe-împrumut 
bancar 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 veniturilor si cheltuielilor ce se evidenţiază din creditul extern-împrumutul bancar al 
judeţului Vaslui, pe anul 2008. 

Pentru început vă reamintesc că iniţial, bugetul local a fost aprobat prin Hotărârea nr.15 din 
07.02.2008 in baza contractului de împrumut nr.100614/15.02.2008 cu DEXIA-
KOMMUNALKREDIT BANK 

Evoluţia in anul 2008 se prezenta astfel: 
   Suma propusa pentru anul 2008                                                        39.380.000 lei 

                                 din care au fost retrase: 
• transa I- a 1.350.000 Euro                                                                    4.769.550 lei 
• transa II-a 1.210.000 Euro                                                                    4.374.158 lei 
• sume utilizate                                                                                            9.140.089 lei   

               Soldul la 31.12.2008                                                                               3.619 lei  
În cadrul capitolului „servicii şi dezvoltare publică" suma prevăzuta de 1.100.000 lei pentru 

reabilitare si refunctionalizare bloc G2 Bârlad nu a fost utilizata. 
În cadrul capitolului „protecţia mediului ''din suma de 4.680.000 lei a fost utilizata numai 

1.726.339 lei (36,88%) pentru reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa,a sistemului de canalizare 
si a staţiilor de epurare a apelor uzate din Vaslui, Barlad, Husi si Negreşti. 

La capitolul „transporturi şi comunicaţii" fondurile programate au fost în sumă de 
33.600.000 lei, din care a fost cheltuita suma de 7.413.750 lei(22,06%) pentru reabilitările de drumuri 
prevăzute in contractul de împrumut 

Suma neutilizata la sfârşitul anului de 3.619 lei exista in conturile bancare ale Consiliului 
judeţean Vaslui la Banca Transilvania Vaslui. 

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 
creditelor externe-împrumut bancar al judeţului Vaslui, pe anul 2008 aşa cum este redat in proiectul 
de hotărâre supus dezbaterii si adoptării dumneavoastră. 

 
PREŞEDINTE, 

Vasile Mihalachi 
 




