
ROMANIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂREA  nr. 120/2021 
privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale ale Județului Vaslui  

a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată destinate finanțării cheltuielilor  
privind drumurile județene și comunale pe anul 2021 

 
 

Având în vedere: 
      - referatul de aprobare nr. 13839/24.09.2021 al președintelui Consiliului Județean 

Vaslui; 
      - raportul de specialitate al Direcției Economice din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Vaslui nr. 13876/24.09.2021;  
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Vaslui: Comisia 

juridică şi de disciplină, administraţie publică locală şi coordonarea consiliilor locale și 
Comisia pentru strategii, prognoze şi programe de dezvoltare economico-socială, buget-
finanţe şi integrare europeană; 

- amendamentul formulat de domnul Trifan Ciprian-Ionuț, vicepreședintele 
Consiliului Județean Vaslui;  

- amendamentul formulat de domnul Marian Dan-Mihai, vicepreședintele Consiliului 
Județean Vaslui;  

      în conformitate cu prevederile: 
-   Legii nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021; 
- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
-   O.U.G. nr. 97/2021 cu privire la rectificarea bugetului de stat 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 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. – Se aprobă repartizarea pe unități administrativ-teritoriale ale Județului 
Vaslui a sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile 
județene și comunale pe anul 2021,  conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2. - Aducerea la îndeplinire a prezentului act administrativ revine Direcției 
Economice din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean. 

Art.3. – Secretarul general al județului va comunica, în copie, prezenta hotărâre 
Instituției Prefectului - Județul Vaslui, Direcției Economice, Administrației Județene a 
Finanțelor Publice Vaslui și unităților administrativ-teritoriale interesate. 

 
     Vaslui, 30 septembrie 2021  

    
      PREȘEDINTE,  
                      Dumitru Buzatu  
 

                                                                                      Contrasemnează, 
                                                                                    SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI 

                                                                                     Diana-Elena Ursulescu 
 
 

 
Hotărârea a fost adoptată cu  30 voturi  “pentru”,    
            0 voturi “împotrivă” și 0 “abțineri”. 



                                                    la Hotărârea nr. 120/30.09.2021

Nr.  
crt.

Unitatea Administrativ Teritoriala Suma

1 ARSURA 200
2 BACANI 200
3 BOGDANA 200
4 GÂRCENI 300
5 GRIVITA 200
6 IVANESTI 300
7 MUNTENI DE JOS 233
8 OLTENESTI 200
9 RAFAILA 160
10 ROSIESTI 300
11 STEFAN CEL MARE 600
12 VULTURESTI 100
13 JUDEȚUL VASLUI 4.400

7.393TOTAL

UM = mii lei

                                                                         Anexa 

REPARTIZAREA

sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru finantarea cheltuielilor privind 
drumurile judetene si comunale pe anul 2021 


