
ROMANIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Nr. 13839/24.09.2021 
 

 PROIECT DE HOTĂRÂRE  nr.153/2021 
privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale ale Județului Vaslui  

a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată destinate finanțării cheltuielilor  
privind drumurile județene și comunale pe anul 2021 

 
Având în vedere: 

      - referatul de aprobare nr. 13839/24.09.2021 al președintelui Consiliului Județean 
Vaslui; 

      - raportul de specialitate al Direcției Economice din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Vaslui nr. 13876/24.09.2021;  

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Vaslui: Comisia 
juridică şi de disciplină, administraţie publică locală şi coordonarea consiliilor locale și 
Comisia pentru strategii, prognoze şi programe de dezvoltare economico-socială, buget-
finanţe şi integrare europeană; 

      în conformitate cu prevederile: 
-   Legii nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021; 
- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
-   O.U.G. nr. 97/2021 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021;  

      în temeiul prevederilor art. 182 alin.(1) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, 

      Consiliul Judeţean Vaslui 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1. – Se aprobă repartizarea pe unități administrativ-teritoriale ale Județului 

Vaslui a sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile 
județene și comunale pe anul 2021,  conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2. - Aducerea la îndeplinire a prezentului act administrativ revine Direcției 
Economice din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean. 

Art.3. – Secretarul general al județului va comunica, în copie, prezenta hotărâre 
Instituției Prefectului - Județul Vaslui, Direcției Economice, Administrației Județene a 
Finanțelor Publice Vaslui și unităților administrativ-teritoriale interesate. 

 
                                                                                    Vaslui,          septembrie 2021 

            
     P R E Ş E D I N T E,   

                Dumitru Buzatu 
                                                                                       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. 



CONSILIUL JUDETEAN VASLUI

                                                    la Hotărârea nr.       /                2021

Nr.  
crt.

Unitatea Administrativ Teritoriala Suma

1 ARSURA 200
2 BACANI 200
3 GÂRCENI 300
4 IVANESTI 300
5 MUNTENI DE JOS 233
6 RAFAILA 160
7 ROSIESTI 300
8 STEFAN CEL MARE 600
9 VULTURESTI 100
10 JUDEȚUL VASLUI 5.000

7.393TOTAL

UM = mii lei

                                                                                       Anexa 

REPARTIZAREA

sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru finantarea cheltuielilor privind 
drumurile judetene si comunale pe anul 2021 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
Nr. 13839/24.09.2021 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale ale 

Județului Vaslui a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată destinate finanțării 
cheltuielilor privind drumurile județene și comunale pe anul 2021 

 
 
 

I. Motivul adoptării proiectului de hotărâre în cauză 
În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu  

modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare, supunem dezbaterii proiectul de hotărâre 
privind repartizarea pe unitățile administrativ-teritoriale ale Judeţului Vaslui a sumelor 
defalcate din taxa pe valoare adăugată destinate finanțării cheltuielilor privind drumurile 
județene și comunale pe anul 2021. 

Pentru început, reamintim că, prin Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 39/2021, 
consiliul județean a repartizat unităților administrativ-teritoriale suma de 810 mii lei (câte 
10 mii lei pentru fiecare UAT). Repartizarea a avut la bază solicitările primarilor, rezultând 
un necesar de 75.598 mii lei pentru finanțarea cheltuielilor aferente întreținerii și 
reparațiilor drumurilor comunale. 

 Propunerea actuală de repartizare are la bază prevederile O.U.G. nr. 97/2021 cu 
privire la rectificarea bugetului pe anul 2021, conform cărora se alocă Județului Vaslui, în 
completarea sumelor repartizate inițial prin Legea nr. 15/2021, sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale în 
cuantum de 7.393 mii lei. 

Având în vedere că UAT Județul Vaslui are în administrare aproximativ 1.000 km de 
drumuri județene care generează cheltuieli semnificative de reparații și întreținere, 
propunem ca suma de 5.000 mii lei să rămână la dispoziția consiliului județean, iar diferența 
de 2.393 mii lei să fie repartizată următoarelor unități administrativ teritoriale din județ: 

- Comuna Arsura :  …….……………. 200 mii lei 
- Comuna Băcani :  …………………… 200 mii lei 
- Comuna Gârceni : …………………..300 mii lei 
- Comuna Ivănești : …………………..300 mii lei 
- Comuna Muntenii de Jos : ……….233 mii lei 
- Comuna Rafaila : …………………….160 mii lei 
- Comuna Roșiești : …………………..300 mii lei 
- Comuna Ștefan cel Mare :………. 600 mii lei 
- Comuna Vulturești : ………………..100 mii lei 
Precizez faptul că toate aceste comune au lucrări executate și neplătite pe drumurile 

comunale. Aceste investiții au fost efectuate în baza unor contracte de finanțare cu 
Guvernul României și neonorate de acesta (FDI) sau au fost implementate cu fonduri 
europene și au nevoie de acești bani pentru cofinanțare pentru a recepționa investiția, în 
caz contrar riscând rambursarea tuturor sume atrase din surse externe. 

II. Impactul socio-economic: unitățile administrative-teritoriale din județul Vaslui vor 
primi sume defalcate din taxa pe valoare adăugată care vor contribui la imbunătățirea 
tehnică a drumurilor județene și comunale, astfel cetățenii județului vor beneficia de o 
infrastructură mai bună din punctul de vedere a transportului pe drumurile județului.  

III. Impactul financiar asupra bugetului local al județului Vaslui pe anul 2021: în urma 
adoptării acestui proiect de hotărâre, unității administrativ-teritoriale Județul Vaslui i se va 
distribui suma de 5.000 mii lei pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene. 

IV.  Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare: nu este cazul. 



V. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului de hotărâre în cauză: în 
vederea repartizării acestor sume, au fost consultați primarii cu privire la nevoile financiare 
ale unităților administrativ-teritoriale. 

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 comunică Instituției Prefectului-
Județul Vaslui în vederea exercitării controlului de legalitate, Direcției Economice din cadrul 
aparatului de specialitate al consiliului județean în vederea aducerii la îndeplinire, unităților 
administrativ-teritoriale interesate și va fi publicată pe pagina de internet www.cjvs.eu și în 
Monitorul Oficial Local. 

VIII. Concluzii, constatări, propuneri 
 Având în vedere considerentele de mai sus, avem convingerea că varianta de 
repartizare a sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile 
județene și comunale, supusă aprobării dumneavoastră, este una optimă în condițiile date și 
propunem să aprobați proiectul de hotărâre anexat, proiect care a fost elaborat cu sprijinul 
Direcției Economice. 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
Dumitru Buzatu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ROMÂNIA 
JUDEȚUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
Direcţia Economică 
Nr. 13876/24.09.2021 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
asupra proiectului de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale 

ale Județului Vaslui a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată destinate finanțării 
cheltuielilor privind drumurile județene și comunale pe anul 2021 

 
 

         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 proiectului de hotărâre privind repartizarea pe unități 
administrativ-teritoriale ale Județului Vaslui a sumelor defalcate din taxa pe valoare 
adăugată destinate finanțării cheltuielilor privind drumurile județene și comunale pe anul 
2021 și a constatat următoarele: 

a) Domeniul reglementat: administrație publică locală/alte atribuții/repartizarea 
unor sume către unitățile administrativ-teritorile din Județul Vaslui în vederea finanțării 
cheltuielilor privind drumurile comunale și județene. 

b)  Impactul financiar asupra bugetului local al județului: în urma adoptării 
acestui proiect de hotărâre, unității administrativ-teritoriale Județul Vaslui i se va distribui  
suma de 5.000 mii lei, în vederea finanțării cheltuielilor privind drumurile județene. 

  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. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021, ale Legii nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, și ale O.U.G. nr. 97/2021 
cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021. 

   Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate 
a compartimentului: nu este cazul. 
        Ținând seama de constatările precizate mai sus, propunem analizarea și 
supunerea spre dezbatere a proiectului de hotărâre în plenul Consiliului Județean Vaslui. 
 
 
  

Director executiv, 
Țuțuianu Mircea 

 
 
 
 
 


