
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Nr.4189/15.03.2023 
 

 PROIECT DE HOTĂRÂRE  nr.74 
privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale ale Judeţului Vaslui a unei părți 

din fondul aflat la dispoziția Consiliului Județean Vaslui din impozitul pe venit,  
pentru anul 2023 

 
Având în vedere: 

      - referatul de aprobare nr.4189/15.03.2023 al președintelui Consiliului Județean 
Vaslui; 

      - raportul de specialitate al Direcției Economice din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Vaslui nr.4204/15.03.2023;  

- 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: 

      - art.173 alin.(1) lit.f) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare;  

-  Legii nr.368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023; 
- Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 
- Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.5/2023 privind repartizarea pe unități 

administrativ-teritoriale ale județului Vaslui a unor sume defalcate din unele venituri ale 
bugetului de stat pentru anul 2023 și estimările sumelor defalcate ce urmează a fi 
repartizate pentru anii 2024-2026; 

      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 pe unități administrativ-teritoriale ale Județului 

Vaslui a unei părți din fondul aflat la dispoziția Consiliului Județean Vaslui din impozitul pe 
venit, pentru anul 2023, 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, unităților administrativ-teritoriale interesate și va asigura 
publicarea acesteia pe site-ul www.cjvs.eu - secțiunea ”Monitorul Oficial Local”. 

                                                                                   
         Vaslui, _________ 2023 

                       PREȘEDINTE,   
                      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 simple. 



CONSILIUL JUDETEAN VASLUI

                                                    la Hotărârea nr.       /                2023

Nr.  
crt.

Unitatea Administrativ Teritoriala Suma

1 AL. VLAHUTA 500

2 ARSURA 400

3 BACANI 300

4 BACESTI 300

5 BALTENI 400

6 BOGDANITA 300

7 COROIESTI 500

8 DRAGOMIRESTI 3.000

9 FALCIU 1.400

10 GHERGHESTI 1.800

11 GRIVITA 400

12 IBANESTI 500

13 IVANESTI 1.200

14 MALUSTENI 500

15 POCHIDIA 500

16 PUIESTI 500

17 TATARANI 500

18 TODIRESTI 500

19 TUTOVA 1.000

20 VIISOARA 250

21 VULTURESTI 150

22 ZAPODENI 500

23 NEGRESTI 500

24 MURGENI 1.200

17.100

                                                          Anexa

REPARTIZAREA

fondului aflat la dispozitia Consiliului Judetean Vaslui din impozitul pe venit, 
pentru anul 2023

UM = mii lei

TOTAL



 
ROMÂNIA 
JUDEȚUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
PREŞEDINTE 
Nr.4189/15.03.2023 
 

REFERAT DE APROBARE 
a proiectului de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale ale 

Judeţului Vaslui a unei părți din fondul aflat la dispoziția Consiliului Județean Vaslui din 
impozitul pe venit, pentru anul 2023 

 
I. Motivul adoptării proiectului de hotărâre: 
 În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului 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, 
propunem repartizarea pe unitățile administrativ-teritoriale ale Judeţului Vaslui a unei părți 
din fondul care a mai rămas la dispoziţia Consiliului Judeţean Vaslui din impozitul pe venit, 
pentru anul 2023. 

Potrivit art. 6 alin. (6) din Legea nr. 368/2022 a bugetul de stat pe anul 2023, 
consiliul județean are la dispoziție, din impozitul pe venit, suma de 38.176 mii lei care se 
repartizează, în anul 2023, comunelor, orașelor și municipiilor. 
 Precizăm că această sumă, care reprezintă 6% din impozitul pe venit estimat a se 
încasa la bugetul de stat în anul 2023, se repartizează unităților administrativ-teritoriale 
pentru: 

-  susținerea programelor de dezvoltare locală;  
-  susținerea programelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală;  
-  cheltuieli de funcționare pe care UAT-urile nu le pot finanța din venituri proprii și din 

sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale.  
Prin Hotărârea consiliului județean nr. 5 din acest an s-a aprobat repartizarea sumei 

de 17.344 lei, iar în acest moment, în fondul aflat la dispoziția Consiliului Județean Vaslui 
este disponibilă suma de 20.832 mii lei. 

După aprobarea bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale din județ, 
consiliul județean s-a confruntat cu o avalanșă de cereri ale acestora, prin care sunt 
solicitate fonduri în vederea echilibrării bugetelor. 

În proporție de peste 90%, aceste cereri de fonduri au ca obiect necesitățile pe care 
UAT-urile le au pe secțiunea de dezvoltare în vederea achitării cofinanțării unor proiecte 
finanțate din fonduri europene și/sau naționale care au fost finalizate și nu pot fi 
recepționate deoarece beneficiarii se află în imposibilitatea de a achita cota de cofinanțare. 

Astfel, în urma analizei efectuate asupra solicitărilor de fonduri, s-a constatat 
necesitatea repartizării sumei de 17.100 mii lei către un număr de 24 unități administrativ-
teritoriale, conform anexei la proiectul de hotărâre. 

II. Impactul socio-economic: unităților administrativ-teritoriale din județul Vaslui 
li se vor repartiza sume din impozitul pe venit ce vor contribui la funcționarea instituțiilor 
publice și implementarea proiectelor pentru dezvoltarea localităților.  

III. Impactul financiar asupra bugetului local al județului Vaslui pe anul 2023: 
nu este cazul. 

IV.  Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare: nu este cazul. 
V.  Consultări derulate în vederea elaborării proiectului de hotărâre:  

Repartizarea sumelor s-a făcut în baza adreselor unităților administrativ-teritoriale prin care 
s-au solicitat fonduri pentru echilibrarea bugetelor locale. 

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, actul administrativ va fi comunicat 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, 



Administrației Județene a Finanțelor Publice Vaslui, precum și unităților administrativ-
teritoriale interesate. 

Totodată, hotărârea va fi publicată pe site-ul www.cjvs.eu - secțiunea ”Monitorul Oficial 
Local”. 

VIII. Concluzii, constatări, propuneri 
 Având în vedere considerentele de mai sus, apreciem că varianta de repartizare a 
sumelor prevăzută în anexa la proiectul de hotărâre este una optimă în condițiile date și 
propunem analizarea și aprobarea proiectului de hotărâre anexat, proiect care a fost 
elaborat cu sprijinul Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al consiliului 
județean. 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
Dumitru Buzatu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ROMÂNIA 
JUDEȚUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
Direcţia Economică 
Nr.4204/15.03.2023 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale ale 

Judeţului Vaslui a unei părți din fondul aflat la dispoziția Consiliului Județean Vaslui din 
impozitul pe venit, pentru anul 2023 

 
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, Direcţia Economică a studiat proiectului de 
hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale ale Judeţului Vaslui a unei 
părți din fondul aflat la dispoziția Consiliului Județean Vaslui din impozitul pe venit, pentru 
anul 2023, și a constatat următoarele: 

a) Domeniul reglementat: administrație publică locală/alte atribuții/ 
repartizarea unor sume către unitățile administrativ-teritoriale din județul Vaslui. 

În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (6) din Legea nr. 368/2022 a bugetului 
de stat pe anul 2023, consiliul județean are la dispoziție suma de 38.176 mii lei din 
impozitul pe venit care se repartizează integral în anul 2023 unităților administrativ-
teritoriale.  

Având în vedere că prin Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 5/2023 a fost 
aprobată repartizarea sumei de 17.344 mii lei, consiliul județean mai are la dispoziție în 
acest moment suma de 20.832 mii lei din care, prin prezentul proiect de hotărâre, se 
propune a fi distribuită suma de 17.100 mii lei către un număr de 24 unități administrativ-
teritoriale. 

b)  Impactul financiar asupra bugetului local al județului: nu este cazul. 
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. 
368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023 și ale Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare. 

d)   Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate 
a compartimentului: nu este cazul. 
   

      Ținând seama de constatările precizate mai sus, propun analizarea și supunerea 
spre dezbatere a proiectului de hotărâre în plenul Consiliului Județean Vaslui. 
 
  
  

Director executiv, 
Țuțuianu Mircea 

 
 
 
 


