
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂREA nr. 66/2021 
privind repartizarea sumei rămase neutilizată din excedentul bugetului local al  

Județului Vaslui rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2020 
  

Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 5106/08.04.2021 al preşedintelui Consiliului Judeţean 

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

al Consiliului Județean Vaslui nr. 5141/08.04.2021; 
- 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 prevederile: 
- art. 173 alin. (1) lit. b) și ale art. 173 alin. (3)  lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
- art. 58 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 3/2021 privind utilizarea unei sume din 

excedentul bugetului local al județului Vaslui rezultat la încheierea exercițiului bugetar 
2020 ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare;   

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 sumei de 13.152.344 lei, rămasă neutilizată din 

excedentul bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2020, după cum 
urmează: 

a) pentru finanțarea  cheltuielilor secțiunii de funcționare - suma de 6.322.471 lei; 
b) pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare - suma de 6.829.873 lei. 

        Art.2. – Aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului act administrativ revine 
Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui. 

  Art.3. – Prezenta hotărâre se va comunica Instituției Prefectului – Județul Vaslui, 
Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean și se va 
publica pe site-ul www.cjvs.eu și în Monitorul Oficial Local. 

                                                                                                                                                                                                                                                                               
Vaslui, 16 aprilie 2021     

                                             
                                                                                                     
                  PREȘEDINTE,  
                                  Dumitru Buzatu  
 
 

                                                                                     Contrasemnează, 
                                                                                 SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI 

                                                                                     Diana-Elena Ursulescu 
 
 
Hotărârea a fost adoptată cu  34 voturi  “pentru”,    
          0 voturi “împotrivă” și 0 “abțineri”. 
 

 

http://www.cjvs.eu/

