
 
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂREA nr.20 
privind utilizarea excedentului bugetului local al județului Vaslui și a excedentului 

bugetului fondurilor externe nerambursabile, rezultate la încheierea exercițiului bugetar 
2022, ca surse de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare a bugetului local  

 al județului, pe anul 2023 
  

Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr.1358/26.01.2023 al preşedintelui Consiliului Judeţean 

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

Județean Vaslui nr.1393/27.01.2023; 
- 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 și programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanțe și integrare 
europeană;           

- amendamentul formulat de domnul Gheorghe Veziteu, în numele grupului de 
consilieri județeni ai Partidului Național Liberal;  

în conformitate cu prevederile: 
- art.173 alin.(1) și ale 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.58 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
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 utilizarea sumei de 47.405.445 lei din excedentul bugetului local 

la încheierea exercițiului bugetar 2022, în sumă de 47.405.445,76 lei și a sumei de 514.769 lei 
din excedentul bugetului fondurilor externe nerambursabile la încheierea exercițiului bugetar 
2022, în sumă de 514.769 lei, ca surse de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, 
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 Vaslui.  

Art.3. – Secretarul general al județului va comunica, în termenul prevăzut de lege, 
prezentul act administrativ Instituției Prefectului – Județul Vaslui, Direcției Economice din 
cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean și va asigura publicarea acestuia pe site-
ul www.cjvs.eu - secțiunea Monitorul Oficial Local. 

 
               Vaslui, 02 februarie 2023 

 
 

        PREŞEDINTE,   
                          Dumitru Buzatu  
             
 

                                                                       Contrasemnează, 
                                                                       SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI 

                                                                       Diana-Elena Ursulescu 
 

 
 
Hotărârea a fost adoptată cu  32 voturi  “pentru”,                
          0 voturi “împotrivă” și 0 “abțineri”.    



Anexa la Hotărârea nr. 20  /2023

Nr. 
crt.

Denumirea obiectivelor de investiții

1 - Cresterea eficientei energetice a imobilului ,,CSEI  Elisabeta Polihroniade Vaslui "

2 - Realizare, modernizare si dotare Scoala profesionala speciala "Sfanta Ecaterina Husi"

3
-Asigurarea utilităților la obiectivul de investiții „Construcţie clădire nouă în vederea organizării

Ambulatoriului integrat şi desfăşurării activităţii administrative la Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui”

4 -Execuție lucrări pentru obiectivul de investiții "Construire secții la Spitalul nr. 2 Vaslui"

5 - Extindere unitate de primiri urgențe și realizare heliport

6
-Reparații capitale si refuncționalizare Casa Armatei Vaslui – Centru cultural județean

multifuncțional

7 -Proiect: ''Stefan cel Mare - istorie comuna, patrimoniu comun, Soroca -Vaslui''

8 -Proiect:  "Pe urmele lui Stefan cel Mare"

9
-Proiectare (PT + DDE) și execuție pentru obiectivul de investiții "Centrul de asistență medico-

socială Ghermănești"

10
-Proiect: '' Regiunea Nord-Est- Axa rutieră strategică 4:  Vaslui Reabilitare și modernizare drum

strategic județean Bîrlad – Laza – Codăești (DJ 245, DJ 245M, DJ 247, DJ 246), județul Vaslui ''

11
-Proiectare și execuție - Reabilitare și modernizare DJ 244K: DN24 (Muntenii de Sus) - Tanacu -

Bălțați - Crășnășeni - Leoști - Vinețești - Oltenești - Zgura, L = 7,650 km, județul Vaslui

12

- Proiect : ''Sprijin la nivelul Regiunii Nord-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada
de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement / 
baze turistice (tabere școlare), infrastructura si servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de 
patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante 
ocolitoare și/sau drumuri de legătură”  SMIS 145313

13 Proiectare (PT + DDE) și execuție pentru obiectivul de investiții: Sens giratoriu DJ 248

CONSILIUL JUDETEAN VASLUI

LISTA

obiectivelor de investiții care se pot finanța din excedentul bugetului local al județului și din 
execedentul bugetul fondurilor externe nerambursabile pe anul 2022


