
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
HOTĂRÂREA nr. 205/2021 

privind rectificarea bugetului creditului intern pe anul 2021  
  

Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 18502/13.12.2021 al preşedintelui Consiliului 

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

Județean Vaslui nr. 18509/13.12.2021; 
- avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Vaslui: Comisia 

juridică şi disciplină, administrație publică și coordonarea consiliilor locale și Comisia 
pentru strategii, prognoze și 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. d) și art. 19 alin.(1) lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Hotărârii Consiliului Judeţean Vaslui nr. 69/2021 privind adoptarea bugetului 

creditului intern pe anul 2021 și a estimărilor pe anii 2022-2024; 
- Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 210/2020 privind aprobarea 

contractării și garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 50.000.000 lei în 
vederea asigurării cofinanțării și prefinanțării proiectelor de interes județean finanțate din 
fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană; 

- Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 123/2021 privind aprobarea 
contractării unui împrumut în valoare de 20.000.000 lei, în conformitate cu prevederile 
art. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 83/2021 pentru unele măsuri fiscal-
bugetare privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului; 

- Convenției de împrumut încheiată între Ministerul Finanțelor și Județul Vaslui 
înregistrată cu numerele 384.093/25.11.2021 și 16.868/17.11.2021;    

      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 
 
                                              HOTĂRĂȘTE: 

 
Art.1. - La partea de venituri a bugetului creditului intern pentru anul 2021, aşa 

cum a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 69/2021 privind 
adoptarea bugetului creditului intern pe anul 2021 și a estimărilor pe anii 2022-2024, se 
aprobă următoarele influenţe: 
                                                                                                                      - lei - 
VENITURI TOTALE:                                                                                   + 1.000.000        
      din care: 
- sume aferente creditelor interne                                                             - 19.000.000 
- sume aferente împrumuturilor contractate conform O.U.G. nr. 83/2021, 
pentru finanțarea cheltuielilor aflate în sarcina altor entități decât  
unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale                                        + 20.000.000 

Art.2. - La partea de cheltuieli a bugetului creditului intern pentru anul 2021, 
aşa cum a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 69/2021 privind 
adoptarea bugetului creditului intern pe anul 2021 și a estimărilor pe anii 2022-2024, se 
aprobă următoarele influenţe: 



                                                                                                                      - lei - 
CHELTUIELI TOTALE:                                                                              - 17.500.000           
      din care: 
  - proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile   
aferente cadrului financiar 2014-2020                                                        - 17.500.000 
       - finanțare națională                                                                            - 2.763.750                           
       - finanțare externă nerambursabilă                                                     - 15.321.250 
      - cheltuieli neeligibile                                                                             + 585.000 

Art.3. - Sinteza bugetului creditului intern rectificat se prezintă în anexa nr. 1. 
Art.4. - Detalierea cheltuielilor pe capitole și articole a bugetului creditului 

intern rectificat se prezintă în anexa nr. 2. 
Art.5. - Cheltuielile la capitolul „învățământ” se stabilesc în cuantum de 

1.000.000 lei la „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente 
cadrului financiar 2014-2020”. 

Art.6. - Cheltuielile la capitolul „sănătate” se stabilesc în cuantum de 500.000 
lei la „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 
2014-2020”. 

Art.7. - Cheltuielile la capitolul „transporturi” se stabilesc în cuantum de 
1.000.000 lei la „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente 
cadrului financiar 2014-2020”. 

Art.8.- Se aprobă lista obiectivelor de investiții cu finanțare din creditul intern 
pentru anul 2021 conform anexei nr. 3. 

Art.9. - Anexele nr. 1- 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.10.- Aducerea la îndeplinire a prezentului act administrativ revine Direcției 

Economice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui. 
Art.11.– 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, 21 decembrie 2021 
 
    

             PREȘEDINTE,  
                            Dumitru Buzatu  

     
 
                                           

                                                                                Contrasemnează, 
                                                                             SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI 

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

 

http://www.cjvs.eu/


U.M. =  lei

 TOTAL VENITURI  20.000.000 1.000.000 21.000.000

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 20.000.000 1.000.000 21.000.000

III. OPERAŢIUNI FINANCIARE 20.000.000 1.000.000 21.000.000

41.07 Alte operaţiuni financiare 20.000.000 1.000.000 21.000.000

 41.07.02   Sume aferente creditelor interne 20.000.000 1.000.000 21.000.000

41.07.02.01  Sume aferente creditelor interne 20.000.000 -19.000.000 1.000.000

41.07.02.02  Sume aferente împrumuturilor 

contractate conform OUG  nr.83/2021 pentru finanțarea 

cheltuielilor aflate în sarcina altor entități decât 

unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale

20.000.000 20.000.000

TOTAL  CHELTUIELI 20.000.000 -17.500.000 2.500.000

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 20.000.000 -17.500.000 2.500.000

- 58.01 Proiecte cu finanțare din Fonduri externe

nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020
20.000.000 -17.500.000 2.500.000

EXCEDENT/DEFICIT 0 18.500.000 18.500.000

SPECIFICAŢIE

Anexa nr. 1

S I N T E Z A

 bugetului  creditului intern  pentru  anul 2021

 la Hotărârea nr .     / 2021

Program 

aprobat

Influente  

+,-

Program 

rectificat

Rectificarea I

205



U.M. =  lei

 TOTAL CHELTUIELI 20.000.000 -17.500.000 2.500.000

    SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 20.000.000 -17.500.000 2.500.000

- 58.01 Proiecte cu finanțare din Fonduri

externe nerambursabile aferente cadrului 

financiar 2014-2020

20.000.000 -17.500.000 2.500.000

65.07.  ÎNVĂȚĂMÂNT 1.000.000 1.000.000

- 58.01 Proiecte cu finanțare din Fonduri

externe nerambursabile aferente cadrului 

financiar 2014-2020

1.000.000 1.000.000

- 58.01.01  Finanțarea națională 75.000 75.000

- 58.01.02  Finanțare externă nerambursabilă 425.000 425.000

- 58.01.03  Cheltuieli neeligibile 500.000 500.000

66.07.  SĂNĂTATE 500.000 500.000

- 58.01 Proiecte cu finanțare din Fonduri

externe nerambursabile aferente cadrului 

financiar 2014-2020

500.000 500.000

- 58.01.01  Finanțarea națională 130.000 130.000

- 58.01.02  Finanțare externă nerambursabilă 285.000 285.000

- 58.01.03  Cheltuieli neeligibile 85.000 85.000

84.07. TRANSPORTURI 20.000.000 -19.000.000 1.000.000

- 58.01 Proiecte cu finanțare din Fonduri

externe nerambursabile aferente cadrului 

financiar 2014-2020

20.000.000 -19.000.000 1.000.000

- 58.01.01  Finanțarea națională 3.125.000 -2.968.750 156.250

- 58.01.02  Finanțare externă nerambursabilă 16.875.000 -16.031.250 843.750

Anexa  nr. 2

   la Hotărârea nr. /  2021

SPECIFICAŢIE 

Rectificarea I

DETALIEREA

pe capitole şi articole a cheltuielilor bugetului creditului intern  pentru  anul 2021

Influente         

+,-

Program 

rectificat

Program 

aprobat

205



1 TOTAL  CHELTUIELI  de investiții,  din care: 2.500.000

2
A. Investiţii în continuare -  Fondul European de Dezvoltare

Regională
2.500.000

3
- 58.01 Proiecte cu finanțare din Fonduri externe

nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020
2.500.000

4 65.07.  ÎNVĂȚĂMÂNT 1.000.000

5
A. Investiţii în continuare -  Fondul European de Dezvoltare

Regională
1.000.000

6
- 58.01 Proiecte cu finanțare din Fonduri externe

nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020
1.000.000

7
-Proiect: "Creșterea eficienței energetice a imobilului  CSEI

Elisabeta Polihroniade " Vaslui SMIS 115.186
1.000.000

8 66.07.  SĂNĂTATE 500.000

9
A. Investiţii în continuare -  Fondul European de Dezvoltare

Regională
500.000

10
- 58.01 Proiecte cu finanțare din Fonduri externe

nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020
500.000

11
-Proiect: "Extindere Unitate de Primiri Urgențe și

realizare heliport" Vaslui SMIS  121.069
500.000

12 84.07. TRANSPORTURI 1.000.000

13
A. Investiţii în continuare -  Fondul European de Dezvoltare

Regională
1.000.000

14
- 58.01 Proiecte cu finanțare din Fonduri externe

nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020
1.000.000

15

- 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"

1.000.000

Anexa nr. 3

SPECIFICAȚIE SUMA
Nr.

crt.

UM= lei 

 la Hotărârea nr.      /  2021

obiectivelor de investiţii cu finanţare din  creditul intern,  pentru  anul 2021

LISTA

Rectificarea I

205


