
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Nr. 1531/28.01.2022 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 17/2022 
privind aprobarea bugetului creditului intern pe anul 2022 și a estimărilor  

pe anii 2023-2025 
  

Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 1531/28.01.2022 al preşedintelui Consiliului Judeţean 

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

Județean Vaslui nr. 1595/31.01.2022; 
- 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. 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 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 nr. 384.093/25.11.2021 și nr.16.868/17.11.2021; 

- Hotărârii Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale nr. 6.464/15.03.2021;          
      în temeiul art. 182 alin. (1) și al 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) Se aprobă bugetul creditului intern pentru anul 2022, după cum 
urmează: 

              a) la venituri - suma de 26.500.000 lei; 
b) la cheltuieli - suma de 26.500.000 lei. 

         (2) Sinteza bugetului creditului intern pe anul 2022 și a estimărilor pentru anii 
2023-2025 se prezintă în anexa nr. 1. 
         (3) Detalierea cheltuielilor pe capitole și articole a bugetului creditului intern pe 
anul 2022 și a estimărilor pentru anii 2023-2025 se prezintă în anexa nr. 2. 
    (4) Se aprobă lista obiectivelor de investiții cu finanțare din creditul intern pe anul 
2022, conform anexei nr. 3. 

Art.2. - Veniturile bugetului creditului intern, pe anul 2022, au următoarea 
structură: 

                                                                                                   - lei- 
VENITURI TOTALE:                                                                  26.500.000    



din care: 
     - sume aferente creditului intern                                                         14.500.000 

 - sume aferente împrumuturilor contractate  
conform O.U.G. nr. 83/2021 pentru finanțarea cheltuielilor aflate  
în sarcina unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale                  12.000.000.  

Art.3. - În structura economică, cheltuielile bugetului creditului intern, se 
stabilesc astfel: 

                                                                                               - lei- 
CHELTUIELI TOTALE:                                                              26.500.000    
   din care:     

 -proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile 
aferente cadrului financiar 2014-2020                                                 26.500.000 

- 58.01.01 Finanțare națională                                                  3.437.000 
- 58.01.02 Finanțare externă nerambursabilă                           18.827.500 
- 58.01.03 Cheltuieli neeligibile                                                4.235.500. 

          Art.4. - Cheltuielile la capitolul „învățământ” se stabilesc în cuantum de  
4.500.000 lei la „Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile aferente 
cadrului financiar 2014-2020”. 
         Art.5. - Cheltuielile la capitolul „sănătate” se stabilesc în cuantum de 2.000.000 
lei la „Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile aferente cadrului 
financiar 2014-2020”. 
          Art.6. - Cheltuielile la capitolul „transporturi” se stabilesc în sumă de 20.000.000 
lei la „Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile aferente cadrului 
financiar 2014-2020”. 
          Art.7. - Anexele nr. 1- 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.8. - Aducerea la îndeplinire a prezentului act administrativ revine Direcției 
Economice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui. 

    Art.9. – Secretarul general al județului va comunica, în termenul prevăzut de lege, 
prezentul act administrativ Instituției Prefectului - Județul Vaslui, Direcției Economice din 
cadrul aparatului de specialitate al consiliului judeţean și va asigura publicarea acestuia pe 
site-ul www.cjvs.eu și în Monitorul Oficial Local. 

 
 

                                                                                  Vaslui, _________  2022 
 
 
      PREŞEDINTE, 
    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 legalității 

                                                                             Director executiv, 
                                                                             Mihaela Dragomir 
           
 

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

http://www.cjvs.eu/


U.M.= lei

2023 2024 2025

 TOTAL VENITURI  26.500.000 42.279.612

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 26.500.000 42.279.612

III. OPERAŢIUNI FINANCIARE   26.500.000 42.279.612

    41.07 Alte operaţiuni financiare 26.500.000 42.279.612

      41.07.02   Sume aferente creditelor interne 26.500.000 42.279.612

         41.07.02.01  Sume aferente creditelor interne 14.500.000 34.500.000

          41.07.02.02  Sume aferente împrumuturilor 

contractate conform OUG nr.83/2021 pentru finanțarea 

cheltuielilor aflate în sarcina unităților/subdiviziunilor 

administrativ-teritoriale 

12.000.000 7.779.612

TOTAL  CHELTUIELI 26.500.000 42.279.612

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 26.500.000 42.279.612

    - 58.01 Proiecte cu finanțare din Fonduri externe 

nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020
26.500.000 42.279.612

SUMA
Estimări

SPECIFICAŢIE

                                                                                                                Anexa nr. 1

S I N T E Z A

 bugetului  creditului intern  pentru  anul 2022

   la Hotărârea nr .        /                  2022



U.M. =  lei

2023 2024 2025

 TOTAL CHELTUIELI 26.500.000 42.279.612

    SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 26.500.000 42.279.612

    - 58.01 Proiecte cu finanțare din Fonduri externe 

nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020
26.500.000 42.279.612

65.07.  ÎNVĂȚĂMÂNT 4.500.000

    - 58.01 Proiecte cu finanțare din Fonduri externe 

nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020
4.500.000

         - 58.01.01  Finanțarea națională 321.000

         - 58.01.02  Finanțare externă nerambursabilă 1.823.500

         - 58.01.03  Cheltuieli neeligibile 2.355.500

66.07.  SĂNĂTATE 2.000.000 8.779.612

    - 58.01 Proiecte cu finanțare din Fonduri externe 

nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020
2.000.000 8.779.612

         - 58.01.01  Finanțarea națională 216.000

         - 58.01.02  Finanțare externă nerambursabilă 504.000

         - 58.01.03  Cheltuieli neeligibile 1.280.000

84.07. TRANSPORTURI 20.000.000 33.500.000

    - 58.01 Proiecte cu finanțare din Fonduri externe 

nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020
20.000.000 33.500.000

         - 58.01.01  Finanțarea națională 2.900.000

         - 58.01.02  Finanțare externă nerambursabilă 16.500.000

         - 58.01.03  Cheltuieli neeligibile 600.000

Estimări

                                                                                                                           Anexa  nr. 2

   la Hotărârea nr.          /                   2022

SPECIFICAŢIE 

DETALIEREA

pe capitole şi articole a cheltuielilor bugetului creditului intern  pentru  anul 2022

SUMA



1 TOTAL  CHELTUIELI  de investiții,  din care: 26.500.000

2
A. Investiţii în continuare -  Fondul European de Dezvoltare 

Regională
26.500.000

3
    - 58.01 Proiecte cu finanțare din Fonduri externe 

nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020
26.500.000

4 65.07.  ÎNVĂȚĂMÂNT 4.500.000

5
A. Investiţii în continuare -  Fondul European de Dezvoltare 

Regională
4.500.000

6
    - 58.01 Proiecte cu finanțare din Fonduri externe 

nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020
4.500.000

7
        - Proiect: "Reabilitare, modernizare și dotare Școala 

Profesională Specială "Sf. Ecaterina"  Huși"
1.000.000

8
         -Proiect: "Creșterea eficienței energetice a imobilului  CSEI 

Elisabeta Polihroniade " Vaslui
3.500.000

9 66.07.  SĂNĂTATE 2.000.000

10
A. Investiţii în continuare -  Fondul European de Dezvoltare 

Regională
2.000.000

11
    - 58.01 Proiecte cu finanțare din Fonduri externe 

nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020
2.000.000

12
                 -Proiect: "Extindere Unitate de Primiri Urgențe și 

realizare heliport" Vaslui 
2.000.000

13 84.07. TRANSPORTURI 20.000.000

14
A. Investiţii în continuare -  Fondul European de Dezvoltare 

Regională
20.000.000

15
    - 58.01 Proiecte cu finanțare din Fonduri externe 

nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020
20.000.000

16

              - 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)"

20.000.000

                                                                                Anexa nr. 3

SPECIFICAȚIE SUMA
Nr.

crt.

UM= lei 

   la Hotărârea nr.        /                2022

obiectivelor de investiţii cu finanţare din  creditul intern,  pentru  anul 2022

LISTA



ROMÂNIA 
JUDEȚUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
Nr. 1531/28.01.2022 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului creditului intern pe anul 2022  

și a estimărilor pentru anii 2023-2025 
 
  

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 finanțele publice 
locale, cu modificările și completările ulterioare, se supune aprobării consiliului 
județean bugetul creditului intern pe anul 2022 și a estimărilor pentru anii 2023-2025. 

La această dată, Consiliul Județean Vaslui are contractate două împrumuturi în 
sumă totală de 70.000.000 lei. Primul împrumut, în sumă de 50.000.000 lei, a fost 
aprobat prin Hotărârea 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 pentru un număr de cinci 
proiecte, și anume: 
  - Reabilitare, modernizare și dotare Școala Profesională Specială „Sf. Ecaterina” Huși; 
  - Creșterea eficienței energetice a imobilului „CSEI Elisabeta Polihroniade” Vaslui; 
  - Extindere Unitate de Primiri Urgențe și realizare heliport Vaslui; 
  - Dotare Ambulatoriu Integrat al Spitalului Județean de Urgență Vaslui; 
  - Regiunea Nord-Est-Axa rutieră strategică 4: Vaslui Reabilitare și modernizare drum 
strategic județean Bârlad-Laza-Codăești ( DJ 245, DJ 245M, DJ 247, DJ 246), județul 
Vaslui. 

Al doilea împrumut, în sumă de 20.000.000 lei, a fost aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Județean Vaslui nr. 123/2021 pentru finanțarea unui număr de trei obiective 
de interes județean, și anume: 

- Creșterea eficienței energetice a imobilului  
„CSEI Elisabeta Polihroniade” Vaslui …………………………………………………. 3.000.000 lei; 
  - Extindere Unitate de Primiri Urgențe  
și realizare heliport …………………………………………………………………………. 10.000.000 lei; 
  -   Reabilitare și modernizare drum strategic județean 
 Bârlad – Laza – Codăești (DJ 245, DJ 245M, DJ 247, DJ 246) …….……..7.000.000 lei. 
 Având în vedere stadiul în care se află obiectivele de investiții, estimăm că în 
anul 2022 vom finanța din cele două credite următoarele obiective de investiții: 
  - Reabilitare, modernizare și dotare Școala Profesională Specială „Sf. Ecaterina” Huși 
cu suma de 1.000.000 lei; 
  - Creșterea eficienței energetice a imobilului „CSEI Elisabeta Polihroniade” Vaslui – 
SMIS 115.186 cu suma de 3.500.000 lei; 
  - Extindere Unitate de Primiri Urgențe și realizare heliport – SMIS 121.069 cu suma de 
2.000.000 lei; 
  - Reabilitare și modernizare drum strategic județean Bârlad – Laza – Codăești (DJ 245, 
DJ 245M, DJ 247, DJ 246) cu suma de 20.000.000 lei. 
 În anul 2023, ne propunem să finanțăm obiectivul de investiții „Extindere Unitate 
de Primiri Urgențe și realizare heliport Vaslui” cu suma de 8.779.612 lei și obiectivul de 
investiții „Reabilitare și modernizare drum strategic județean Bârlad – Laza – Codăești 
(DJ 245, DJ 245M, DJ 247, DJ 246)” cu suma de 33.500.000 lei. 



 Precizăm faptul că, prin Convenția de Împrumut nr. 16.868/17.11.2021, Comisia 
de Autorizare a Împrumuturilor Locale a aprobat contractarea împrumutului de 
20.000.000 lei, precum și cuantumul tragerilor pe perioada 2021-2026. 

II. Impactul socio-economic:  
Interesul major al Consiliului Județean Vaslui este acela de a implementa cu 

succes toate proiectele de investiții de interes public județean, asigurând astfel multiple 
avantaje populației de pe raza județului Vaslui. 

Prin accesarea acestor linii de finanțare, investițiile din programul județului se 
vor desfășura într-un mod accelerat, dând astfel posibilitatea locuitorilor județului 
Vaslui să beneficieze de servicii publice de calitate în urma implementării acestor 
proiecte. 

Până la această dată au fost efectuate cheltuieli în sumă de 220.388 lei. Datorită 
faptului că Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Județean de Urgență Vaslui s-a 
efectuat din alte surse, suma alocată de 1.000.000 lei nu va mai fi utilizată. 

III. Impactul financiar asupra bugetului local pe anul 2022:  
Județul Vaslui are la dispoziție fonduri în vederea cofinanțării și prefinanțării 

obiectivelor de investiții enumerate în anexa la proiectul de hotărâre. Costul total 
maxim al împrumutului va fi de aproximativ 13.985.196 lei, pentru întreaga sumă de 
70.000.000 lei. 

Accesarea finanțării degrevează bugetul local al județului de a efectua plăți 
foarte mari într-o perioadă scurtă, neexistând riscul subfinanțării altor activități, 
permițându-ne o eșalonare în timp a cheltuielilor de capital. 

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: nu este cazul. 
VII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituționale și 

funcționale preconizate: nu este cazul. 
   VIII. Concluzii, constatări, propuneri 
 Ținând cont de argumentele prezentate mai sus, apreciem ca fiind necesară și 
oportună inițierea proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului creditului intern 
în cuantum de 26.500.000 lei pentru anul curent și suma de 42.279.612 lei pentru anul 
2023. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, propun analiza și adoptarea proiectului 
de hotărâre în forma elaborată cu sprijinul Direcției Economice din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Vaslui.  
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
Dumitru Buzatu 

 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Direcţia Economică 
Nr. 1595/31.01.2022 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului creditului intern pe anul 

2022 și a estimărilor pentru anii 2023-2025 
 

  
 

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 analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
bugetului creditului intern pe anul 2022 și a estimărilor pentru anii 2023-2025 și a 
constatat următoarele: 

a) Domeniul reglementat: administrația publică locală/ atribuții privind 
dezvoltarea economico-socială a județului/contractarea și/sau garantarea 
împrumuturilor/adoptarea bugetelor județului. 

b) Impactul financiar asupra bugetului județului: : U.A.T. Județul Vaslui va avea 
la dispoziție suma de 26.500.000 lei pentru anul 2022, în vederea cofinanțării și 
prefinanțării obiectivelor de investiții enumerate în anexa la proiectul de hotărâre.  
          În urma adoptării acestui proiect de hotărâre, bugetul local al județului Vaslui 
va suporta costul împrumutului pe care îl estimăm a fi în jur de 13.985.196 lei pentru 
întreaga sumă de 70.000.000 lei contractată. 
  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 art. 19 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele 
publice locale, cu modificările și completările ulterioare, 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. 

d) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de 
competență/activitate a compartimentului:  nu este cazul. 
 Având în vedere cele prezentate mai sus, propun analiza și supunerea spre 
dezbatere a proiectului de hotărâre, în plenul Consiliului Județean Vaslui.  
 
 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
Țuțuianu Mircea 


