
 
R O M Â N I A  
JUDEŢUL VASLUI  
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
H O T Ă R Â R E A  Nr.55/2009 

privind aprobarea contului de execuţie a fondului de rulment al judeţului Vaslui 
pe anul 2008 

 
având în vedere prevederile art.57 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările si 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 locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
Consiliul judeţean Vaslui, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E :  

 
Articol unic. - Se aprobă contul de execuţie a fondului de rulment a judeţului Vaslui pe anul 

2008, prevăzut în anexele 1-3, 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 fondului de rulment al 
judeţului Vaslui, pe anul 2008 

 
Doamnelor si domnilor consilieri şi invitaţi, 

In 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 fondul de rulment al judeţului Vaslui, pe 
anul 2008. 

Pentru început vă reamintesc că iniţial, bugetul fondului de rulment a fost aprobat prin 
Hotărârea nr. 16/ 07.02.2007, iar ulterior a fost rectificat de 7 ori, ultima hotărâre fiind adoptata in 
data de 23.12.2008 cu numărul 170. 

Evoluţia fondului de rulment in anul 2008 se prezintă astfel:: 
Soldul iniţial la 01. 01. 2008 11.817.698 lei 
• sume virate la sfârşitul anului 2008  2.527.406 lei 
• venituri din dobânzi                                                                                    41.724 lei 
• sume utilizate 8.251.947 lei 
•  Soldul la 31.12.2008                                                                             6.134.881 lei 

La capitolul„autorităţi publice" cheltuielile programate au fost în sumă de 244.638 lei. Suma 
cheltuită este pentru cheltuieli de capital 186.230. lei.(76.12%) 

Cheltuielile programate pentru „învăţământul special" au fost de 376.830 lei. în cursul anului 
2008, pentru activitatea şcolilor speciale s-au cheltuit 249.826 lei cheltuieli de capital-active fixe lei si 
116.000 lei la Scoală speciala Aurora-cheltuieli de capital-reparatii capitale aferente activelor 
fixe.(96,91%) 

La capitolul „sănătate" din întreaga sumă de 262.275 lei suma utilizata a fost de 143.157 lei 
pentru lucrări de investiţii in unităţile sanitare din administrarea Consiliului judeţean Vaslui (54,58%). 

La capitolul „cultură" , suma programată pe total, pentru finanţarea instituţiilor de cultură, 
statuia ecvestră şi susţinerea financiară a personalului neclerical, a fost de 685.000 lei, iar realizările 
au fost de 578.531 lei(84,45%) 

In cursul anului 2008, fondurile utilizate în domeniul culturii au avut următoarele destinaţii: 
• Muzeul „Vasile Pârvan" - 217.129 lei (98,69 % din program); 
• Biblioteca „ N.M.Spătarul" - 356.402 lei (83.86 % din program); 
• Muzeul „ Şt. cel Mare" - 5.000 lei (12,5 % din program); 

In cursul anului 2008,   la capitolul bugetar „ asistenţa socială" suma alocata de 
131.680 lei nu a fost utilizata . 

In cadrul capitolului „protecţia mediului” suma de 860.000 lei nu a fost utilizata 
La capitolul „alte acţiuni economice" au fost prevăzute sume pentru plata lucrărilor 

efectuate la Centrul de afaceri Vaslui in suma de 188.087 lei 
La capitolul „transporturi şi comunicaţii" fondurile programate au fost în sumă de 

8.044.432 lei, din care a fost cheltuita suma de 6.340.579 lei pentru cheltuieli de capital. 
Suma neutilizata la sfârşitul anului de 2.527.406 lei de la bugetul local 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, astfel incit la 31.12.2008 fondul de rulment este de 
6.134.881 lei. 

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 
fondului de rulment al judeţului Vaslui, pe anul 2008 aşa cum este redat in proiectul de hotărâre supus 
dezbaterii si adoptării dumneavoastră.. 

PREŞEDINTE,  
Vasile Mihalachi 


