
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Nr. 10284 / 15.07.2021 
 
 

 PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 108/15.07.2021  
privind rectificarea a II-a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate 

integral sau parţial  din venituri proprii pe anul 2021 
 
 

Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 10284/15.07.2021 al preşedintelui Consiliului 

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

specialitate al Consiliului Județean Vaslui nr. 10287/15.07.2021; 
-    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: 

 - 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. 87/2021 privind rectificarea bugetului 
instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii 
pe anul 2021; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. ______/____.07.2021 privind 
rectificarea a II-a a bugetului local al județului 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. - La partea de venituri a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor 
finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2021, aşa cum a fost 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 87/30.06.2021 privind 
rectificarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau 
parţial din venituri proprii pe anul 2021, se aprobă următoarele influenţe: 

                                                                                                         - lei- 
          VENITURI TOTALE:                                                                  + 16.795.276 
          din care:  
  - venituri din prestări servicii și alte activități                                          + 38.000 
  - transferuri voluntare, altele decât subvențiile                                         + 1.280 
  - încasări din rambursarea împrumuturilor acordate                                - 473.090 
  - subvenții de la alte administrații                                                           + 93.350 
  - Fondul European de Dezvoltare Regională                                        + 17.135.736 

Art.2. - La partea de cheltuieli a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor 
finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2021, aşa cum a fost 



aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 87/30.06.2021 privind 
rectificarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau 
parţial din venituri proprii pe anul 2021, se aprobă următoarele influenţe: 
                                                                                                             - lei- 
    CHELTUIELI TOTALE:                                                                   + 16.795.276 
          din care: 
  - cheltuieli de personal                                                                         - 458.250 
  - bunuri și servicii                                                                                 + 439.780 
  - alte cheltuieli                                                                                      - 10.000 
  - proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile  
aferente cadrului financiar 2014-2020                                                + 16.662.646 
  - cheltuieli de capital                                                                           + 161.100.    

Art.3. - (1) Sinteza bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate 
integral sau parţial din venituri proprii se prezintă în anexa nr. 1. 

(2) Detalierea cheltuielilor bugetului instituţiilor publice şi activităţilor 
finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe capitole şi articole, este 
prevăzută în anexa nr. 2, iar defalcarea cheltuielilor pe beneficiari de credite 
bugetare este prevăzută în anexa nr. 3. 

Art.4.- (1) La capitolul „sănătate” fondurile se suplimentează cu suma de 
16.750.396 lei. 

(2) Cheltuielile de personal se diminuează cu suma de 343.250 lei, cheltuielile 
cu bunuri și servicii se suplimentează cu suma de 270.000 lei, proiecte cu finanțare 
din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 se 
suplimentează cu suma de 16.662.646 lei, iar cheltuielile de capital se 
suplimentează cu suma de 161.000 lei. 

(3) Fondurile pentru Spitalul Județean de Urgență Vaslui se suplimentează cu 
suma de 16.823.646 lei, iar pentru Centrul de Asistență Medico-Socială Băcești se 
diminuează cu suma de 73.250 lei. 

Art.5.- La capitolul „cultură, recreere și religie” fondurile se suplimentează 
cu suma de 38.000 lei la cheltuieli cu bunuri și servicii, la Teatrul „V.I.Popa” 
Bârlad. 

Art.6.- (1) Cheltuielile la capitolul „asigurări și asistență socială” se 
suplimentează cu suma de 6.880 lei. 

(2) Cheltuielile de personal se diminuează cu suma de 115.000 lei, cheltuielile 
cu bunuri și servicii se suplimentează cu suma de 131.780 lei, alte cheltuieli se 
diminuează cu suma de 10.000 lei, iar cheltuielile de capital se suplimentează cu 
suma de 100 lei. 

(3) Fondurile pentru Centrul de Asistență Medico-Socială Băcești se 
suplimentează cu suma de 1.280 lei, iar cele pentru Centrul de Asistență Medico-
Socială Codăești se suplimentează cu suma de 5.600 lei. 
        Art.7. - Detalierea bugetului Spitalului Județean de Urgență Vaslui se 
prezintă în anexele nr. 4-4c. 
 Art.8 Detalierea bugetelor Centrului de Asistență Medico-Socială Băcești și a 
Centrului de Asistență Medico-Socială Codăești se prezintă în anexele nr. 5-5b și 7-
8b. 
 Art.9.- Detalierea bugetului Teatrului „V.I.Popa” Bârlad  se prezintă în 
anexele nr. 6-6b. 

Art.10. - Lista sinteză a cheltuielilor de capital, cu desfăşurarea atât fizică, 
precum şi valorică, se prezintă în anexele nr. 9-9a.       

Art.11. - Anexele nr. 1-9a fac parte integrantă din prezenta hotărâre.    
 Art.12. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri revine Direcției 
Economice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui. 

 



Art.13.- 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 

 
            

              PREŞEDINTE, 
  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. 10284 / 15 .07.2021 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind rectificarea a II-a a bugetului instituțiilor 

publice şi a activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii 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, și ale O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, supun astăzi 
atenției dumneavoastră rectificarea bugetului instituţiilor publice şi a activităţilor 
finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2021. 

Ca urmare a solicitărilor unor instituții subordonate Consiliului Județean 
Vaslui, în vederea desfășurării în condiții optime a activităților până la finele 
exercițiului bugetar, este necesară suplimentarea/diminuarea unor bugete sau 
efectuarea de virări de credite bugetare de la un articol la alte articole de 
cheltuieli.  
 Instituțiile care au înaintat către Consiliul Județean Vaslui adrese prin care 
se propune suplimentarea/diminuarea bugetelor sau virări de credite sunt 
următoarele: 
- Teatrul „V.I.Popa” Bârlad, adresa nr. 1003/6.07.2021; 
- Spitalul Județean de Urgență Vaslui, adresele nr. 13.106/11.06.2021 și nr. 
11.034/17.05.2021; 
- Centrul de Asistență Medico-Socială Băcești, adresa nr. 3.359/9.07.2021, 
3385/8.07.2021, nr. 3361/8.07.2021 și nr. 3362/8.07.2021; 
- Centrul de Asistență Medico-Socială Codăești, adresa nr. 480/9.06.2021. 
 Veniturile totale la acest buget se suplimentează cu suma de 16.795.276 lei, 
cu următoarea componență pe subcapitole: veniturile din prestări servicii și alte 
activități se suplimentează cu suma de 38.000 lei, donațiile și sponsorizările se 
suplimentează cu suma de 1.280 lei, sumele primite în cadrul mecanismului 
decontării cererilor de plată se diminuează cu suma de 473.090 lei, subvențiile de 
la alte administrații se suplimentează cu suma de 93.350 lei, iar sumele primite de 
la UE în contul plăților efectuate și prefinanțările aferente cadrului financiar 2014-
2020 se suplimentează cu suma de 17.135.736 lei, în totalitate la Fondul European 
de Dezvoltare Regională. 
 În cadrul veniturilor din prestări servicii și alte activități, veniturile din 
prestări servicii se suplimentează cu suma de 38.000, veniturile din contractele cu 
casele de asigurări sociale de sănătate se diminuează cu suma de 300.000 lei, 
veniturile din contractele cu direcțiile de sănătate publică alocate de la bugetul de 
stat se suplimentează cu suma de 300.000 lei și donațiile se suplimentează cu suma 
de 1.280 lei. 
 Sumele primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată se 
diminuează cu suma de 473.090 lei. 
 În cadrul subvențiilor de la alte administrații, subvențiile pentru instituții 
publice se diminuează cu suma de 73.250 lei, subvențiile din bugetele locale pentru 
finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății se suplimentează cu suma 



de 161.000 lei și subvențiile pentru instituții publice destinate secțiunii de 
dezvoltare se suplimentează cu suma de 5.600 lei. 
 Sumele primite de la U.E. privesc Fondul European de Dezvoltare Regională 
(+17.135.736 lei), iar în cadrul acestuia, sumele primite în contul plăților efectuate 
în anul curent se suplimentează cu suma de 473.090 lei, sume primite în contul 
plăților efectuate în anii anteriori se suplimentează cu suma de 2.298.101 lei, iar 
prefinanțarea este în sumă de 14.364.545 lei. 
 La capitolul „sănătate”, Spitalul Județean de Urgență Vaslui a solicitat 
suplimentarea fondurilor cu suma de 16.823.646 lei, iar în cadrul acestora 
cheltuielile de personal sunt propuse a se diminua cu suma de 220.000 lei, 
cheltuielile cu bunuri și servicii se suplimentează cu suma de 220.000 lei, iar 
proiectul cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului 
financiar 2014-2020 se suplimentează cu suma de 16.662.646 lei. 

La cheltuieli de capital instituția a solicitat suplimentarea fondurilor cu 
suma de 161.000 lei în vederea achiziției unui aparat de monitorizare 
hemodinamică la Secția Cardiologie. 

În cadrul acestui capitol bugetar, Centrul de Asistență Medico-Socială 
Băcești a solicitat diminuarea fondurilor la cheltuieli de personal cu suma de 
73.250 lei, ca urmare a încetării unor contracte de muncă a personalului medical 
din cadrul instituției.  
 La capitolul „cultură, recreere și religie”, fondurile sunt propuse a se 
suplimenta cu suma de 38.000 lei la cheltuielile cu bunuri și servicii, pentru Teatrul 
„V.I.Popa” Bârlad. Această suplimentare reprezintă venituri proprii estimate a se 
încasa în plus, până la finele exercițiului bugetar. 
 La capitolul „asigurări și asistență socială”, am propus suplimentarea 
fondurilor cu suma de 6.880 lei la cele două centre de asistență medico-socială din 
care, 1.280 lei la Centrul de Asistență Medico-Socială Băcești și 5.600 lei la Centrul 
de Asistență Medico-Socială Codăești.   

Suma de 1.280 lei reprezintă donație pentru achiziție hrană, iar cu suma de 
5.600 lei se are în vedere montarea unui paratrăsnet în zona centralei termice, 
unde se află un depozit de carburanți, cu o capacitate de 60 m3. 

La întocmirea proiectului privind rectificarea bugetului instituţiilor publice şi 
a activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2021 s-a 
avut în vedere respectarea actelor normative în vigoare pentru asigurarea 
condiţiilor materiale şi a surselor de finanţare pentru funcţionarea tuturor 
instituţiilor social-culturale.  

În vederea repartizării/redistribuirii fondurilor pe care le avem la dispoziţie, 
am 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 și activitățile ce se finanțează din 
acest buget,  vor avea asigurate resursele financiare necesare funcționării, 
dezvoltării și ducerii la îndeplinire a obiectivelor ce derivă din activitatea lor. 

III. Impactul financiar asupra bugetului instituțiilor publice și activităților 
finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2021:  

Veniturile se suplimentează cu suma de 16.795.276 lei, iar cheltuielile se 
suplimentează cu aceeași sumă, adică 16.795.276 lei.  
        Veniturile secțiunii de funcționare se diminuează cu suma de 28.470 lei. 
        Veniturile secțiunii de dezvoltare se suplimentează cu suma de 16.823.746 lei. 
        Cheltuielile secțiunii de funcționare se diminuează cu suma de 28.470 lei. 



        Cheltuielile secțiunii de dezvoltare se suplimentează cu suma de 16.823.746 
lei. 

Vărsămintele din secțiunea de funcționare către secțiunea de dezvoltare 
sunt în sumă de 5.500 lei. 

Deficitul acestui buget este în sumă de 2.545.679 lei, din care : 
   - deficitul secțiunii de funcționare este în sumă de 2.541.214 lei; 
   - deficitul secțiunii de dezvoltare este în sumă de 4.465 lei. 

IV. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare: modificarea 
corespunzătoare a Hotărârii Consiliului Judeţean Vaslui nr. 87/2021 privind 
rectificarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau 
parţial din venituri proprii pe anul 2021. 

V. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului de hotărâre în 
cauză:  Am avut în vedere solicitările înaintate de următoarele 4 instituții 
subordonate și anume: 
- Teatrul „V.I.Popa” Bârlad; 
- Spitalul Judetean de Urgență Vaslui; 
- Centrul de Asistență Medico-Socială Băcești; 
- Centrul de Asistență Medico-Socială Codăești. 

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 Instituției Prefectului – Județul Vaslui pentru exercitarea controlului de 
legalitate, Direcției Economice în vederea aducerii la îndeplinire și se va publica pe 
site-ul www.cjvs.eu și în Monitorul Oficial Local.       
   VIII. Concluzii, constatări, propuneri 

Ținând cont de argumentele prezentate mai sus, apreciez ca necesară și 
oportună inițierea proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului instituțiilor 
publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 
2021, proiect care a fost elaborat cu sprijinul Direcției Economice din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui. 

Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre în 
cauză, în vederea supunerii lui spre aprobare în prima ședință ordinară a Consiliului 
Județean Vaslui. 
  
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
Dumitru Buzatu 

 
 



 
 
CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI 
Direcţia Economică 
Nr. 10287 /15.07.2021 
 
 

R A P O R T DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind rectificarea a II-a a bugetului instituţiilor publice 
 şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii 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 instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din 
venituri proprii pe anul 2021, în raport cu atribuțiile și competențele specifice acestui 
compartiment, și a constatat următoarele: 

a) Domeniul reglementat: administrația publică locală/rectificarea bugetului instituțiilor 
publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2021. 

b) Impactul financiar asupra bugetului județului:  
- veniturile totale se suplimentează cu suma de 16.795.276 lei; 
- veniturile secțiunii de funcționare se diminuează cu suma de 28.470 lei; 
- veniturile secțiunii de dezvoltare se suplimentează cu suma de 16.823.746 lei; 
- cheltuielile totale se suplimentează cu suma de 16.795.276 lei; 
- cheltuielile secțiunii de funcționare se diminuează cu suma de 28.470 lei; 
- cheltuielile secțiunii de dezvoltare se suplimentează cu suma de 16.823.746 lei;  
- vărsămintele din secțiunea de funcționare către secțiunea de dezvoltare sunt în sumă de 5.500 
lei; 
- deficitul secțiunii de funcționare este în sumă de 2.541.214 lei; 
- deficitul secțiunii de dezvoltare este în sumă de 4.465 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 Legilor nr. 273/2006 
privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, nr. 15/2021 privind 
bugetul de stat pe anul 2021, nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice  și Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. ____/_____.07.2021 privind rectificarea a 
II-a a bugetului local al județului Vaslui pe anul 2021. 

d) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a 
compartimentului:  modificarea corespunzătoare a Hotărârii Consiliului Judeţean Vaslui nr. 
87/2021 privind rectificarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau 
parţial din venituri proprii 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 


