ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
Nr. 5106/08.04.2021
PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.____/2021
privind repartizarea sumei rămase neutilizată din excedentul bugetului local al
Județului Vaslui rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2020

Vaslui;

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

- 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;
- Hotărârea 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.
PREŞEDINTE,
Dumitru Buzatu

Vaslui, ___ aprilie 2021
Avizează pentru legalitate:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Diana-Elena Ursulescu
DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
Am luat la cunoştinţă de acest înscris oficial
şi îmi asum responsabilitatea asupra legalităţii
Director executiv,
Mihaela Dragomir

Pentru adoptarea prezentului proiect de hotărâre
este necesar votul majorității absolute.

ROMÂNIA
JUDEȚUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI
PREŞEDINTE
Nr. 5106/08.04.2021

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind repartizarea sumei rămase neutilizată din
excedentul bugetului local al Județului Vaslui rezultat
la încheierea exercițiului bugetar 2020
I. Motivul adoptării proiectului de hotărâre în cauză:
În anul 2010, prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 63/30 iunie 2010, s-a
modificat Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006, introducându-se noţiunea de
„excedent sau deficit bugetar”.
Dispoziţiile actului normativ menţionat prevăd că excedentul anual al bugetului
local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar, pe secţiunea de funcţionare şi cea de
dezvoltare, după efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele
venituri ale bugetului de stat şi a transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete,
precum şi după achitarea plăţilor restante, se reportează în exerciţiul financiar următor
şi se utilizează în baza hotărârii consiliului judeţean, pe trei destinaţii.
O primă destinaţie este aceea de a finanţa cheltuielile secţiunii de dezvoltare.
O a doua destinaţie priveşte acoperirea temporară a golurilor de casă provenite
din decalajele între veniturile şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în
anul curent, în limita disponibilului rezultat în urma aplicării primei destinaţii.
O a treia destinaţie o reprezintă acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale
secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare, după caz, la finele exerciţiului bugetar.
Trebuie menţionat că excedentul bugetar poate fi utilizat şi pentru finanţarea
cheltuielilor secţiunii de funcţionare dacă actul normativ prin care s-a alocat o sumă
unei unități administrativ-teritoriale prevede această posibilitate.
În cazul bugetului local al judeţului Vaslui, excedentul la finele anului 2020 a fost
de 19.152.344,29 lei, iar prin Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 3/2021 a fost
aprobată utilizarea sumei de 6.000.000 lei pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a
bugetului local.
Totodată, reamintim că sumele alocate U.A.T.-urilor prin diverse acte normative
și care nu au fost utilizate în anul respectiv cu destinația dată de respectivul act
normativ intră în excedentul de la finele anului și se utilizează în anul următor cu
aceeași destinație. O astfel de situație se regăsește și în execuția bugetului local al
județului Vaslui.
Prin H.G. nr. 531/2020, Guvernul României a alocat județului Vaslui suma de
26.543 mii lei pentru refacerea mai multor drumuri județene afectate în anul 2020 de
calamități naturale.
Până la finele anului 2020 s-au efectuat lucrări de refacere a drumurilor și
podurilor județene în sumă de 20.220.529 lei, rămânând neutilizată suma de 6.322.471
lei, sumă ce se regăsește în excedentul bugetului local la finele exercițiului bugetar
2020.
Având în vedere aceste aspecte, se impune ca, din total excedent, suma de
6.322.471 lei să fie direcționată către finanțarea secțiunii de funcționare a bugetului
local, iar diferența de 6.829.873 lei o să fie utilizată tot pentru finanțarea secțiunii de
dezvoltare a bugetului local al județului, în completarea sumei 6.000.000 lei aprobată
prin Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 3/2021.
II. Impactul socio-economic: Consiliul Județean Vaslui va avea posibilitatea, prin
utilizarea sumei de 6.322.471 lei, de a reface drumurile și podurile care au avut de

suferit în urma calamităților naturale, iar cu suma de 6.829.873 lei - de a realiza
obiectivele de investiții propuse.
III. Impactul financiar asupra bugetului local al județului Vaslui pe anul 2021:
Suma de 13.152.344 lei se utilizează în cadrul bugetului local al anului 2021
pentru refacerea drumurilor și podurilor afectate de calamități naturale (6.322.471 lei)
și pentru implementarea obiectivelor de investiții propuse a fi realizate în acest an
(6.829.873 lei).
IV. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare: nu este cazul.
V. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului de hotărâre în cauză:
nu este cazul.
VI. Activități de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre
în cauză: Potrivit art. 8 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu
modificările și completările ulterioare, proiectul de hotărâre a fost publicat pe pagina
de internet a Consiliului Județean Vaslui.
VII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituționale și
funcționale preconizate: După adoptare, hotărârea se va comunica Instituției
Prefectului – Județul Vaslui pentru exercitarea controlului de legalitate, Direcției
Economice din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean pentru aducere la
îndeplinire.
Totodată, aceasta se va publica pe site-ul www.cjvs.eu și în Monitorul Oficial
Local.
VIII. Concluzii, constatări, propuneri
Luând în considerare necesitatea și oportunitatea adoptării prezentului proiect
de hotărâre, propun analiza și aprobarea acestuia, în forma elaborată cu sprijinul
Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean.

PREŞEDINTE,
Dumitru Buzatu

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI
Direcţia Economică
Nr. 5141/08.04.2021

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind repartizarea sumei rămase neutilizată din
excedentul bugetului local al Județului Vaslui rezultat la
încheierea exercițiului bugetar 2020
În baza prevederilor art. 182 alin. (4), coroborat cu art. 136 alin. (8), lit. b) din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare, Direcţia Economică a studiat proiectul de hotărâre privind repartizarea sumei
rămase neutilizată din excedentul bugetului local al Județului Vaslui rezultat la
încheierea exercițiului bugetar 2020 și a constatat următoarele:
a)
Domeniul reglementat: administrația publică locală/atribuții privind dezvoltarea
economico-socială/utilizarea excedentului bugetului local al județului Vaslui rezultat la
încheierea exercițiului bugetar 2020 pentru finanțarea celor două secțiuni ale bugetului
local al județului Vaslui.
b) Impactul financiar asupra bugetului județului: Suma de 13.152.344 lei se
utilizează în cadrul bugetului local al anului 2021 pentru refacerea drumurilor și podurilor
afectate de calamități naturale (6.322.471 lei) și pentru implementarea obiectivelor de
investiții propuse a fi realizate în acest an (6.829.873 lei).
c)
Compatibilitatea și conformitatea cu legile, ordonanțele, hotărârile
guvernului, strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni,
normative, regulamente, etc.), în limitele și în a căror implementare și aplicare este
elaborat respectivul proiect de hotărâre:
Prin proiectul de hotărâre analizat se pun în aplicare prevederile Legii nr. 273/2006
privind finanțele publice locale, ale O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare, precum și ale H.G. nr. 531/9.07.2020 privind
alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în
bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele unități administrativ-teritoriale afectate de
calamități naturale.
d) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a
compartimentului: nu este cazul.
Ținând seama de constatările precizate mai sus, propunem analiza și supunerea
spre dezbatere a proiectului privind repartizarea sumei rămase neutilizată din excedentul
bugetului local al județului Vaslui rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2020, în
plenul Consiliului Județean Vaslui.

DIRECTOR EXECUTIV,
Țuțuianu Mircea

