
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

      HOTĂRÂREA nr.24 
privind aprobarea bugetului fondurilor externe nerambursabile  

                                                       pe anul 2023 
  

Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr.1364/26.01.2023 al preşedintelui Consiliului Judeţean 

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

Județean Vaslui nr.1397/27.01.2023; 
- 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, programe de dezvoltare economico-socială, buget-
finanțe și integrare europeană;           

în conformitate cu prevederile: 
- art.87 alin.(3) 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.1 alin.(2) lit.e) și art.19 alin.(1) lit.a) 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. - (1) Se aprobă bugetul fondurilor externe nerambursabile pe anul 2023, 

după cum urmează: 
a) la venituri - suma de 106.400 lei; 
b) la cheltuieli -suma de 621.169 lei. 

         (2) Sinteza bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2023 se prezintă 
în anexa nr.1. 
         (3) Detalierea cheltuielilor bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 
2023 se prezintă în anexa nr.2. 

Art.2. - Veniturile bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2023 au 
următoarea structură: 

                                                                                              - lei- 
VENITURI TOTALE:                                                               106.400     
din care: 

 - alte facilități și instrumente postaderare                                      106.400 
Art.3. - În structura economică, cheltuielile bugetului fondurilor externe 

nerambursabile se stabilesc astfel: 
 
                                                                                               - lei- 
CHELTUIELI TOTALE:                                                            621.169    
   din care: 

 -alte facilităţi și instrumente postaderare                                       106.400 
 - alte transferuri de capital către instituții publice                          514.769 
DEFICIT                                                                                           514.769 



         Art.4. - Cheltuielile la capitolul „autorităţi publice şi acţiuni externe” se stabilesc 
în sumă de 621.169 lei din care 106.400 lei la „alte facilități și instrumente postaderare”, 
alte transferuri de capital către instituții publice în sumă de 514.769 lei. 

         Art.5. - Bugetul proiectului „Centrul de informare Europe Direct - 2023” se 
prezintă în anexa nr.3. 

         Art.6. - Anexele nr.1 - 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.7. - Aducerea la îndeplinire a prezentului act administrativ revine Direcției 

Economice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui.   
   Art.8. – 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 judeţean 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  31 voturi  “pentru”,                
         0 voturi “împotrivă” și 0 “abțineri”.    



CONSILIUL  JUDEŢEAN VASLUI

U.M. =  lei

SPECIFICAŢIE SUMA

 TOTAL VENITURI 106.400

      48.08 Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților 
efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 

106.400

 48.08.16 Alte facilități și instrumente postaderare 106.400

      48.08.16.03 Prefinanțare 106.400

 TOTAL CHELTUIELI 621.169

 51.02 Transferuri de capital 514.769

51.02.29  Alte transferuri de capital către instituțiile 
publice

514.769

58. Proiecte cu finanțare din fonduri externe
nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

106.400

 58.16 Alte facilități și instrumente postaderare 106.400

 58.16.02 Finanțare externă nerambursabilă 106.400

 DEFICIT -514.769

S I N T E Z A

 bugetului fondurilor externe nerambursabile, pe anul 2023

      Anexa nr. 1

la Hotărârea nr. 24 / 2023



CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI

U.M. =  lei

SPECIFICAŢIE SUMA

 TOTAL CHELTUIELI 621.169

 51.02 Transferuri de capital 514.769

      58.16 Alte facilități și instrumente postaderare 106.400

 51.08 AUTORITĂŢI PUBLICE  ŞI ACŢIUNI EXTERNE

 TOTAL CHELTUIELI 621.169

 51.02 Transferuri de capital 514.769

     51.02.29  Alte transferuri de capital către instituțiile publice 514.769

 58.16 Alte facilități și instrumente postaderare 106.400

 58.16.02 Finanțare externă nerambursabilă 106.400

 Anexa nr.2

DETALIEREA

pe capitole şi articole a cheltuielilor bugetului fondurilor externe nerambursabile, 
pe anul 2023

la Hotărârea nr. 24 / 2023



CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI

 CAP. 51.08 Autorităţi publice şi acţiuni externe 
- Consiliul Judeţean Vaslui

U.M. =  lei

SPECIFICAŢIE SUMA

 TOTAL VENITURI 106.400

      48.08 Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților 
efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 

106.400

 48.08.16 Alte facilități și instrumente postaderare 106.400

 48.08.16.03 Prefinanțare 106.400

 TOTAL CHELTUIELI 106.400

58. Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile
aferente cadrului financiar 2014-2020

106.400

 58.16 Alte facilități și instrumente postaderare 106.400

 58.16.02 Finanțare externă nerambursabilă 106.400

 Anexa nr.3

BUGETUL

privind  Proiectul "Centrul de informare Europe Direct - 2023" 

la Hotărârea nr. 24 / 2023




