
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

 HOTĂRÂREA nr. 34 
privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale ale Judeţului Vaslui a unei părți 

din fondul aflat la dispoziția Consiliului Județean Vaslui din impozitul  
pe venit, pentru anul 2022 

 
Având în vedere: 

      - referatul de aprobare nr. 3030/25.02.2022 al președintelui Consiliului Județean 
Vaslui; 

      - raportul de specialitate al Direcției Economice din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Vaslui nr. 3034/25.02.2022;  

- 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 consilier județean Trifan Ciprian-Ionuț;  
        în conformitate cu prevederile: 

      - art. 173 alin. (1) lit. f) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare;  

-  Legii nr. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022; 
- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 
- Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 1/2022 privind repartizarea pe unități 

administrativ-teritoriale ale județului Vaslui a unor sume defalcate din unele venituri ale 
bugetului de stat pentru anul 2022 și estimările sumelor defalcate ce urmează a fi 
repartizate pentru anii 2023-2025; 

       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 unei părți din fondul aflat la dispoziția Consiliului Județean Vaslui din impozitul pe 
venit, pentru anul 2022, 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, unităților administrativ-teritoriale interesate și va asigura 
publicarea acesteia pe site-ul www.cjvs.eu -secțiunea ”Monitorul Oficial Local”. 

                                                                                   
                 Vaslui, 3 martie 2022 

 
                PREȘEDINTE,  
                    Dumitru Buzatu                         
     

                                                                           Contrasemnează, 
                                                                       SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI 

                                                                          Diana-Elena Ursulescu 
 

 
 
Hotărârea a fost adoptată cu  33 voturi  “pentru”,                
         0 voturi “împotrivă” și 0 “abțineri”. 

 

http://www.cjvs.eu/


CONSILIUL JUDETEAN VASLUI

                                                    la Hotărârea nr.  34/03.03.2022

Nr.  
crt.

Unitatea Administrativ Teritoriala Suma

1 ZORLENI 1.000
2 BARLAD 2.000
3 HUSI 2.000
4 NEGRESTI 1.000
5 MURGENI 1.000

7.000

                                                          Anexa

REPARTIZAREA

fondului aflat la dispozitia Consiliului Judetean Vaslui din impozitul pe venit, 
pentru anul 2022

UM = mii lei

TOTAL


