
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIU JUDEŢEAN 
Nr. 10282 /15.07.2021 
 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE nr. 107/15.07.2021  

privind rectificarea a II-a a bugetului local al judeţului Vaslui, pe anul 2021 
 
Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 10282/15.07.2021 al preşedintelui Consiliului Judeţean 

Vaslui; 
- adresa Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 166.658/28.05.2021; 
- raportul de specialitate al Direcției Economice din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Vaslui nr. 10286/15 .07.2021; 
          - avizele comisiilor de specialitate ale consiliului județean: 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. 19 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 86/30.06.2021 privind rectificarea 
bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 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 
 

H O T Ă R Ă Ş T E :  
Art.1. - (1) Sinteza bugetului local al judeţului Vaslui, rectificat, se prezintă în 

anexa nr. 1. 
         (2) Detalierea veniturilor bugetului local al judeţului rectificat, pe capitole şi 
subcapitole, este prevăzută în anexa nr. 2. 
        (3) Detalierea cheltuielilor bugetului local al judeţului rectificat, pe capitole, 
subcapitole, titluri şi articole, este prevăzută în anexa nr. 3, iar defalcarea cheltuielilor 
pe beneficiari de credite bugetare este redată în anexa nr. 4. 

Art.2. - La partea de venituri a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2021, 
aşa cum a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 86/30.06.2021 
privind rectificarea bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2021, se aprobă 
următoarele influenţe: 
                                                                                                                   - lei - 
VENITURI TOTALE:                                                                                  + 149.000       
      din care: 
- venituri din prestări servicii și alte activități                                            + 100.000 
- subvenții de la bugetul de stat                                                                  + 49.000 



 Art.3. - La partea de cheltuieli a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2021, 
aşa cum a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 86/30.06.2021 
privind rectificarea bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2021, se aprobă 
următoarele influenţe: 
                                                                                                                   - lei - 
CHELTUIELI TOTALE:                                                                            + 1.202.165           
      din care: 
- cheltuieli de personal                                                                               + 58.853 
- bunuri și servicii                                                                                         + 1.342 
- transferuri între unități ale administrației publice                                    + 593.350 
- alte transferuri                                                                                       + 241.962 
- asistență socială                                                                                       + 87.819 
- alte cheltuieli                                                                                         + 259.000 
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent                    - 97.501 
- cheltuieli de capital                                                                                 + 57.340 

Art.4. - (1) Cheltuielile prevăzute în bugetul local al judeţului rectificat pe anul 
2021 reprezintă limite maxime ce nu pot fi depăşite, iar modificarea lor se va putea face 
în condiţiile legii. 

(2) Angajarea, contractarea de lucrări, bunuri şi servicii precum şi efectuarea de 
cheltuieli se vor face numai cu respectarea prevederilor legale şi în cadrul limitelor 
aprobate. 

Art.5.- În cadrul capitolului „autorități publice și acțiuni externe”, fondurile se 
suplimentează cu suma de 289.815 lei, din care 47.853 lei la cheltuieli de personal și 
suma de 241.962 lei la alte transferuri. 
 Art.6.- În cadrul capitolului „alte servicii publice generale”, transferurile între 
unități ale administrației publice se suplimentează cu suma de 500.000 lei. 
 Art.7.- În cadrul capitolului „învățământ”, fondurile ce privesc cheltuielile de 
personal se suplimentează cu suma de 11.000 lei, cheltuielile cu bunuri și servicii se 
diminuează cu suma de 87.819 lei, asistența socială se suplimentează cu suma de 87.819 
lei, iar alte cheltuieli se diminuează cu suma de 11.000 lei. 
 Art.8.- (1) În cadrul capitolului „sănătate”, fondurile se suplimentează cu suma 
de 87.750 lei. 
 (2) Transferurile între unități ale administrației publice se diminuează cu suma de 
73.250 lei, iar transferurile pentru finanțarea investițiilor în spitale se suplimentează cu 
suma de 161.000 lei. 
 (3) Fondurile pentru Spitalul județean de urgență Vaslui se suplimentează cu suma 
de 161.000 lei, iar fondurile pentru Centrul de Asistență Medico-Socială Băcești se 
diminuează cu suma de 73.250 lei. 
 Art.9. - În cadrul capitolului „cultură, recreere și religie”, fondurile se 
suplimentează cu suma de 270.000 lei pentru Centrul Județean pentru Conservarea și 
Promovarea Culturii Tradiționale Vaslui, în vederea finanțării acțiunilor cu caracter 
științific și social cultural. 
 Art.10.- (1) În cadrul capitolului „asigurări și asistență socială”, fondurile se 
suplimentează cu suma de 5.600 lei. 
 (2) Cheltuielile cu bunuri și servicii se suplimentează cu suma de 40.161 lei, 
transferurile între unități ale administrației publice se suplimentează cu suma de 5.600 



lei, cheltuielile de capital se majorează cu suma de 57.340 lei, iar plățile efectuate în 
anii precedenți și recuperate în anul curent se majorează cu suma de 97.501 lei. 
 (3) Fondurile pentru Centrul de Asistență Medico-Socială Codăești se 
suplimentează cu suma de 5.600 lei. 
 Art.11. - În cadrul capitolului „agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare” 
fondurile se suplimentează cu suma de 49.000 lei, la cheltuieli cu bunuri și servicii. 

Art.12. - Detalierea bugetului aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Vaslui se prezintă în anexa nr. 5. 

Art.13. - Detalierea bugetului Centrului Militar Județean Vaslui se prezintă în 
anexa nr. 6. 

Art.14. - Detalierea bugetelor Centrului Școlar de Educație Incluzivă „Elisabeta 
Polihroniade” Vaslui, Centrului Școlar de Educație Incluzivă „C-tin Pufan” Vaslui și a  
Școlii Profesionale Speciale „Sf. Ecaterina” Huși se prezintă în anexele nr. 7-9. 

Art.15. - Detalierea bugetului Centrului Județean pentru Conservarea și 
Promovarea Culturii Tradiționale Vaslui se prezintă în anexa nr. 10. 

Art.16. - Detalierea bugetului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Vaslui este redată în anexele nr. 11-11/4. 

Art.17. - Lista sinteză a cheltuielilor de capital, cu desfăşurare atât fizică, 
precum şi valorică, se prezintă în anexele nr. 12 – 12a. 

Art.18.  - Anexele nr. 1-12a fac parte integrantă din prezenta hotărâre.    
Art.19. – Aducerea la îndeplinire a prezentului act administrativ revine 

președintelui consiliului județean și Direcției Economice din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Vaslui.                                                                                     
          Art.20. – Secretarul general al județului va comunica, în termenul prevăzut de 
lege, prezenta hotărâre Instituției Prefectului – Județul Vaslui, Administrației Județene 
a Finanțelor Publice Vaslui, președintelui consiliului județean, precum și Direcției 
Economice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui și se va 
publica pe site-ul www.cjvs.eu și în Monitorul Oficial Local.                                                                                    
                                                                                          
      Vaslui,     .07.2021 

 
          P R E Ş E D I N T E, 
            Dumitru Buzatu 
                                                                                 Avizat pentru legalitate: 
                                                                            SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                               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. 







































































































 
CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI  
PREŞEDINTE  
Nr.10282 /15 .07.2021 
 
 
                                                                                                                                                                      

REFERAT DE APROBARE  
 

la proiectul de hotărâre privind rectificarea a II-a a bugetului local  
al judeţului Vaslui pe anul 2021 

 
 
  I. Motivul adoptării proiectului de hotărâre în cauză 
 În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, pe parcursul exercițiului 
bugetar, autoritățile deliberative pot aproba rectificarea bugetelor locale în termen de 
30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de rectificare a bugetului de stat, precum 
și ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite.  

În sinteză, proiectul bugetului local rectificat al judeţului Vaslui, pe anul 2021, 
cuprinde modificări, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli.  

La baza proiectului de hotărâre stau solicitările unităților subordonate ce se 
finanțează din bugetul local al județului, precum și referatele Direcției Administrație 
Publică și Dezvoltare și Cooperare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Vaslui. 

La partea de venituri totale, suplimentarea este în sumă de 149.000 lei. În 
cadrul veniturilor totale, veniturile din prestări servicii și alte activități se 
suplimentează cu suma de 100.000 lei, iar subvențiile de la bugetul de stat se 
suplimentează cu suma de 49.000 lei. 

Veniturile din prestări servicii și alte activități privesc contribuția de întreținere 
a persoanelor asistate din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Vaslui, iar subvenția de la bugetul de stat a fost alocată de Ministerul 
Agriculturii și Dezvoltării Rurale în vederea realizării activității de colectare, transport, 
depozitare și neutralizare a deșeurilor de origine animală. 
 La partea de cheltuieli totale, propunerea de suplimentare este în sumă de 
1.202.165 lei, din care la cheltuieli de personal suma de 58.853 lei, la cheltuieli cu 
bunuri și servicii suma de 1.342 lei, la transferurile între unități ale administrației 
publice suma de 593.350 lei, la alte transferuri suma de 241.962 lei, la asistență 
socială suma de 87.819 lei, la alte cheltuieli suma de 259.000 lei, la plăți efectuate în 
anii precedenți și recuperate în anul curent suma de -97.501 lei și la cheltuieli de 
capital suma de 57.340 lei. 
 Dacă avem în vedere clasificația bugetară, pe capitole, necesitatea de a efectua 
modificări se prezintă astfel: 
 La capitolul „autorități publice și acțiuni externe” fondurile se suplimentează cu 
suma de 289.815 lei. Cheltuielile de personal sunt propuse a se suplimenta cu suma de 
47.853 lei și au în vedere plata pe întregul an a comisiei constituită la nivel județean 
de atribuire de denumiri. De asemenea transferurile interne aferente cotizațiilor pe 
anul curent și anii anteriori, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST, se 
suplimentează cu suma de 241.962 lei. 



 La capitolul „alte servicii publice generale” fondurile se suplimentează cu suma 
de 500.000 lei, la transferuri între unități ale administrației publice. Aici am în vedere 
alocarea sumei de 500.000 lei U.A.T.-lui Ibănești în vederea susținerii proiectului 
„Developing and Implementing a common Emergency Situation Management System by 
Ibanesti commune from Vaslui country and Carahasani village from Ștefan Vodă 
district”. În cadrul acestui proiect, U.A.T. Ibănești are în vedere achiziția unui 
autogreder în sumă de 647.981 lei, fără TVA. Acest proiect este finanțat prin Programul 
Operațional Comun România – Moldova 2014-2020. Nealocarea acestei sume, ar duce la 
încetarea acestui proiect comun România-Moldova, deoarece bugetul local al comunei 
Ibănești este într-o situație extrem de delicată. 
 În cadrul capitolului „apărare” Centrul Militar Județean Vaslui a solicitat 
efectuarea de virări de credite în cadrul titlului de cheltuieli „cheltuieli cu bunuri și 
servicii”. 
 La capitolul „învățământ” am propus suplimentarea fondurilor cu suma de 
11.000 lei la cheltuieli de personal, diminuarea cheltuielilor cu bunuri și servicii cu 
suma de 87.819 lei, suplimentarea asistenței sociale cu suma de 87.819 lei și 
diminuarea la alte cheltuieli cu suma de 11.000 lei. 
 Centrul Școlar de Educație Incluzivă „Elisabeta Polihroniade” Vaslui a solicitat 
diminuarea fondurilor la hrană cu suma de 87.819 lei și suplimentarea ajutoarelor 
sociale în numerar cu aceeași sumă. Această situație se datorează pandemiei Covid-19, 
perioadă în care elevii nu au frecventat cursurile anului școlar 2020-2021. 
 Centrul Școlar de Educație Incluzivă „C-tin Pufan” Vaslui a solicitat virări de 
credite bugetare și anume suplimentarea fondurilor cu suma de 11.000 lei la plată 
navetă cadre didactice și diminuarea cu aceeași sumă la articolul de cheltuială burse. 
 Școala Profesională Specială „Sf. Ecaterina” Huși a solicitat virări de credite 
bugetare în cadrul titlului „cheltuieli cu bunuri și servicii”, de la reparații curente la 
cheltuieli cu bunuri și servicii (10.000 lei). 
 La capitolul „sănătate” am propus ca fondurile să se majoreze pe total cu suma 
de 87.750 lei. La Spitalul județean de urgență Vaslui fondurile se suplimentează cu 
suma de 161.000 lei în vederea achiziției unui aparat medical, iar la Centrul de 
Asistență Medico-Socială Băcești fondurile sunt propuse a se diminua cu suma de 73.250 
lei. Această ultimă sumă privește diminuarea cheltuielilor de personal ca urmare a 
încetării unor contracte de muncă cu cadre medicale. 
 La capitolul „cultură, recreere și religie” am propus să suplimentăm fondurile cu 
suma de 270.000 lei, integral la bugetul Centrului Județean pentru Conservarea și 
Promovarea Culturii Tradiționale Vaslui. Aici am în vedere acțiunile culturale ce se vor 
organiza de către această instituție în perioada imediat următoare și pentru care nu 
sunt asigurate fondurile necesare. 
 La capitolul „asigurări și asistență socială” am în vedere suplimentarea 
fondurilor cu suma de 5.600 lei la Centrul de Asistență Medico-Sanitară Codăești. Suma 
va fi utilizată la secțiunea de dezvoltare și are în vedere achiziția și montajul unui 
paratrăsnet la centrala termică și depozitul de carburanți, ce are un volum de 60 m3. 
Neasigurarea unei astfel de protecție, poate duce la declanșarea unui incendiu  
devastator. 
 Tot în cadrul acestui capitol, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Vaslui a solicitat virări de credite bugetare de la un articol de cheltuieli la 
alte articole de cheltuieli. Aici aș mai menționa că instituția a recuperat suma de 



97.501 lei de la salariații instituției, conform Deciziei nr. 24/31.07.2019, emisă de 
către directorul camerei de Conturi a județului Vaslui. 
 Un ultim capitol bugetar vizat de această rectificare este capitolul „agricultură, 
silvicultură, piscicultură și vânătoare”. Aici subliniez că Ministerul Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale ne-a comunicat alocarea sumei de 49.000 lei, ce va fi utilizată în 
cursul anului 2021 pentru activitatea de neutralizare a subproduselor de origine 
animală, care nu sunt destinate consumului uman. Această sumă este alocată bugetului 
local al județului Vaslui conform O.G nr. 24/2016. 

La întocmirea proiectului bugetului local rectificat al judeţului Vaslui, pentru 
anul 2021, am avut în vedere respectarea actelor normative în vigoare privind 
priorităţile ce se impun în asigurarea condiţiilor materiale şi a surselor de finanţare 
pentru funcţionarea instituţiilor social-culturale, asigurarea funcţionării autorităţii 
executive judeţene, dezvoltarea publică, protecţia mediului, infrastructura de 
transport judeţean, precum şi pentru realizarea altor obiective şi acţiuni de interes 
judeţean.  

În vederea repartizării fondurilor pe care le avem la dispoziţie, s-a analizat 
împreună cu factorii implicaţi necesarul fiecărei instituţii, serviciu public sau activitate 
în parte, cu scopul de a acoperi în cea mai mare parte finanţarea cheltuielilor cu 
bunuri şi servicii şi a celor de capital, într-un procent cât mai mare. Prin această 
măsură am urmărit asigurarea funcţionării instituţiilor şi serviciilor până la finele 
anului, propunându-ne totodată să realizăm şi alte proiecte care intră în sfera noastră 
de activitate. 

II. Impactul socio-economic: instituțiile finanțate din bugetul local al județului 
vor avea asigurate resursele financiare necesare funcționării, dezvoltării și ducerii la 
îndeplinire a obiectivelor ce derivă din activitatea lor, cu excepția Direcției Generale 
de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui, unde, în continuare, întâmpinăm 
dificultăți în a asigura necesarul de fonduri pentru funcționarea instituției până la 
finele anului.  

III. Impactul financiar asupra bugetului local al județului Vaslui pe anul 2021: 
Modificările propuse în proiectul de hotărâre influențează atât veniturile, cât și 
cheltuielile bugetului local. La partea de venituri secțiunea de funcționare se 
suplimentează cu suma de 149.000 lei. La partea de cheltuieli, suplimentarea totală 
este în sumă de 1.202.165 lei, din care secțiunea de funcționare în sumă de 978.225 lei 
și secțiunea de dezvoltare în sumă de 223.940 lei. Pe total buget, deficitul este în 
sumă de 14.032.112 lei, deficit ce se acoperă din excedentul bugetului local aflat în 
cont la finele anului 2020. Deficitul secțiunii de funcționare este în sumă de 4.651.579 
lei, iar deficitul secțiunii de dezvoltare  este în sumă de 9.380.533 lei. 

IV. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare: modificarea 
corespunzatoare a Hotărârii Consiliului Judeţean Vaslui nr. 86/30.06.2021 privind 
rectificarea bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2021. 

V. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului de hotărâre în cauză: 
La baza întocmirii proiectului de hotărâre au stat următoarele solicitări: adresa 
Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 166.658 din 28.05.2021, a Centrului 
Militar Județean Vaslui nr. A-2034 din 5 iulie 2021, adresa fără nr. a Centrului Școlar de 
Educație Incluzivă „Elisabeta Polihroniade” Vaslui, a Centrului Școlar de Educație 
Incluzivă „C. Pufan” Vaslui nr. 2030/7.07.2021, a Școlii Profesionale Speciale „Sf. 
Ecaterina” Huși nr. 1201/7.07.2021, a Centrului Școlar de Educație Incluzivă Negrești  
nr. 9.200/3.06.2021, a Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii 
Tradiționale Vaslui nr. 1287/24.06.2021, a Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Vaslui nr. 31.965 din 8.07.2021 și referatele Direcției Administrație 
Publică nr. 8772/18.06.2021 și Direcției Dezvoltare și Cooperare nr. 8404/11.06.2021.  

VI. Activități de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre 
în cauză: nu este cazul. 



VII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituționale și 
funcționale preconizate: După adoptare, hotărârea se va comunica prin intermediul 
secretarului general al județului Vaslui, Instituției Prefectului – Județul Vaslui, 
Administrației Județene a Finanțelor Publice Vaslui, președintelui consiliului județean, 
precum și Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Vaslui și se va publica pe site-ul www.cjvs.eu și în Monitorul Oficial Local.                                              

 VIII. Concluzii, constatări, propuneri 
Față de cele prezentate, supunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre 

privind rectificarea a II-a a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2021, proiect 
care a fost elaborat cu sprijinul Direcției Economice din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Vaslui. 

 
 
 
 

P R E Ş E D I N T E , 
Dumitru Buzatu 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI 
Direcţia Economică 
Nr. 10286/15.07.2021 
 

RAPORT DE SPECIALITATE  
la proiectul de hotărâre privind rectificarea a II-a a bugetului local  

al judeţului Vaslui pe anul 2021 
 

 
În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) coroborate cu cele ale art. 136 

alin. (8), lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, Direcţia Economică, în calitatea sa de compartiment de resort în 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, a analizat Proiectul de 
hotărâre privind rectificarea bugetului local al județului Vaslui pe anul 2021, în raport cu 
atribuțiile și competențele specifice acestui compartiment, și a constatat următoarele: 

a) Domeniul reglementat: administrația publică locală/rectificarea bugetului local al 
județului Vaslui ca urmare a solicitărilor unor instituții subordonate ce se finanțează din 
bugetul local al județului, precum și ale Direcției Administrație Publică și Directia  
Dezvoltare și Cooperare din cadrul aparatului propriu de specialitate. 

b) Impactul financiar asupra bugetului județului: Modificările propuse în proiectul de 
hotărâre influențează atât partea de venituri, cât și partea de cheltuieli a bugetului local 
al județului. 

Veniturile totale  se suplimentează cu suma de 149.000 lei, iar în cadrul acestora: 
- veniturile din prestări servicii și alte activități se suplimentează cu suma de 100.000 lei; 
- subvenții de la bugetul de stat se suplimentează cu suma de 49.000 lei. 
 Cheltuielile totale se suplimentează cu suma de 1.202.165 lei, iar pe capitole 
bugetare avem următoarea situație: 
- cheltuielile pentru capitolul „autorități publice și acțiuni externe” se suplimentează cu 
suma de 289.815 lei; 
- cheltuielile pentru capitolul „alte servicii publice generale” se suplimentează cu suma 
de 500.000 lei; 
- cheltuielile pentru capitolul „sănătate” se suplimentează cu suma de 87.750 lei; 
- cheltuielile pentru capitolul „cultură, recreere și religie” se suplimentează cu suma de 
270.000 lei; 
- cheltuielile pentru capitolul „asigurări și asistență socială” se suplimentează cu suma de 
5.600 lei; 
- cheltuielile pentru capitolul „agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare” se 
suplimentează cu suma de 49.000 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, cu modificările și 
completările ulterioare. 

d) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a 
compartimentului: modificarea corespunzătoare a Hotărârii Consiliului Judeţean Vaslui 
nr. 86/30.06.2021 privind rectificarea bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2021. 
 Ținând seama de constatările precizate mai sus, propun analiza și supunerea spre 
dezbatere în plenul Consiliului Județean Vaslui a acestui proiect de hotărâre.  
 
 

Director executiv, 
Țuțuianu Mircea 


