
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 
 

 HOTĂRÂREA nr. 107 /2021  
privind rectificarea a II-a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate 

integral sau parţial  din venituri proprii pe anul 2021 
 
 

Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 10284/15.07.2021 al preşedintelui Consiliului 

Judeţean Vaslui ; 
- raportul de specialitate al Direcției economice din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Vaslui nr. 10287/15.07.2021; 
-    avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Vaslui: Comisia 

juridică şi de disciplină, administrație publică locală și coordonarea consiliilor locale 
și Comisia pentru strategii, prognoze, programe de dezvoltare economico-socială, 
buget-finanțe și integrare europeană;  
   în conformitate cu: 

 - art. 173 alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  
      -  art. 19 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
     - Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 87/2021 privind rectificarea bugetului 
instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii 
pe anul 2021; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 106/19.07.2021 privind rectificarea a 
II-a a bugetului local al județului Vaslui pe anul 2021; 

în temeiul prevederilor art. 182 alin. (1) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare; 

 
Consiliul Judeţean Vaslui 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.1. - La partea de venituri a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor 
finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2021, aşa cum a fost 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 87/30.06.2021 privind 
rectificarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau 
parţial din venituri proprii pe anul 2021, se aprobă următoarele influenţe: 

                                                                                                         - lei- 
          VENITURI TOTALE:                                                                  + 16.795.276 
          din care:  
  - venituri din prestări servicii și alte activități                                          + 38.000 
  - transferuri voluntare, altele decât subvențiile                                         + 1.280 
  - încasări din rambursarea împrumuturilor acordate                                - 473.090 
  - subvenții de la alte administrații                                                           + 93.350 
  - Fondul European de Dezvoltare Regională                                        + 17.135.736 

Art.2. - La partea de cheltuieli a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor 
finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2021, aşa cum a fost 



aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 87/30.06.2021 privind 
rectificarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau 
parţial din venituri proprii pe anul 2021, se aprobă următoarele influenţe: 
                                                                                                             - lei- 
    CHELTUIELI TOTALE:                                                                   + 16.795.276 
          din care: 
  - cheltuieli de personal                                                                         - 458.250 
  - bunuri și servicii                                                                                 + 439.780 
  - alte cheltuieli                                                                                      - 10.000 
  - proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile  
aferente cadrului financiar 2014-2020                                                + 16.662.646 
  - cheltuieli de capital                                                                           + 161.100.    

Art.3. - (1) Sinteza bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate 
integral sau parţial din venituri proprii se prezintă în anexa nr. 1. 

(2) Detalierea cheltuielilor bugetului instituţiilor publice şi activităţilor 
finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe capitole şi articole, este 
prevăzută în anexa nr. 2, iar defalcarea cheltuielilor pe beneficiari de credite 
bugetare este prevăzută în anexa nr. 3. 

Art.4.- (1) La capitolul „sănătate” fondurile se suplimentează cu suma de 
16.750.396 lei. 

(2) Cheltuielile de personal se diminuează cu suma de 343.250 lei, cheltuielile 
cu bunuri și servicii se suplimentează cu suma de 270.000 lei, proiecte cu finanțare 
din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 se 
suplimentează cu suma de 16.662.646 lei, iar cheltuielile de capital se 
suplimentează cu suma de 161.000 lei. 

(3) Fondurile pentru Spitalul Județean de Urgență Vaslui se suplimentează cu 
suma de 16.823.646 lei, iar pentru Centrul de Asistență Medico-Socială Băcești se 
diminuează cu suma de 73.250 lei. 

Art.5.- La capitolul „cultură, recreere și religie” fondurile se suplimentează 
cu suma de 38.000 lei la cheltuieli cu bunuri și servicii, la Teatrul „V.I.Popa” 
Bârlad. 

Art.6.- (1) Cheltuielile la capitolul „asigurări și asistență socială” se 
suplimentează cu suma de 6.880 lei. 

(2) Cheltuielile de personal se diminuează cu suma de 115.000 lei, cheltuielile 
cu bunuri și servicii se suplimentează cu suma de 131.780 lei, alte cheltuieli se 
diminuează cu suma de 10.000 lei, iar cheltuielile de capital se suplimentează cu 
suma de 100 lei. 

(3) Fondurile pentru Centrul de Asistență Medico-Socială Băcești se 
suplimentează cu suma de 1.280 lei, iar cele pentru Centrul de Asistență Medico-
Socială Codăești se suplimentează cu suma de 5.600 lei. 
        Art.7. - Detalierea bugetului Spitalului Județean de Urgență Vaslui se 
prezintă în anexele nr. 4-4c. 
 Art.8 Detalierea bugetelor Centrului de Asistență Medico-Socială Băcești și a 
Centrului de Asistență Medico-Socială Codăești se prezintă în anexele nr. 5-5b și 7-
8b. 
 Art.9.- Detalierea bugetului Teatrului „V.I.Popa” Bârlad  se prezintă în 
anexele nr. 6-6b. 

Art.10. - Lista sinteză a cheltuielilor de capital, cu desfăşurarea atât fizică, 
precum şi valorică, se prezintă în anexele nr. 9-9a.       

Art.11. - Anexele nr. 1-9a fac parte integrantă din prezenta hotărâre.    
 Art.12. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri revine Direcției 
Economice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui. 

 



Art.13.- Secretarul general al județului va comunica, în termenul prevăzut de 
lege, prezenta hotărâre Instituției Prefectului – Județul Vaslui, Administrației 
Județene a Finanțelor Publice Vaslui, președintelui consiliului județean, precum și 
Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 
Vaslui și se va publica pe site-ul www.cjvs.eu și în Monitorul Oficial Local.                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                   
Vaslui, 19 iulie 2021 

 
                    
 
                     PREŞEDINTE,                 
                   Dumitru Buzatu                                      

           Contrasemnează: 
                                                                         SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

                                                                            Diana-Elena Ursulescu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Hotărârea a fost adoptată cu 22 ″pentru″  
       4 ″împotrivă″ și 7  ″abțineri″ 
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