ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
H O T Ă R Â R E A Nr.41/2009
privind adoptarea bugetului creditelor externe pe anul 2009
având în vedere prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr.1954/27.12.2005
privind clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
având în vedere prevederile art.1, paragraful (2), lit.”d” din Legea nr.273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
în temeiul prevederilor art.91, alin.(3), lit. „a” şi art.97 din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Consiliul judeţean Vaslui,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.- Bugetul creditelor externe pe anul 2009, se stabileşte la venituri în sumă de 41.143,7
mii lei şi la cheltuieli în sumă de 41.143,7 mii lei.
Sinteza bugetului creditelor externe, se prezintă în anexa nr.1.
Detalierea cheltuielilor bugetului creditelor externe, pe capitole, subcapitole şi articole, este
prevăzută în anexa nr. 2, iar defalcarea cheltuielilor pe beneficiari de credite bugetare este redată în
anexa nr.3.
Art.2.- Cheltuielile la capitolul „locuinţe, servicii şi dezvoltare publică” se stabilesc în sumă
de 1.416,8 mii lei, în totalitate la cheltuieli de capital.
Art.3.- Cheltuielile la capitolul „protecţia mediului” se stabilesc în sumă de 15.742,5 mii lei,
în totalitate la cheltuieli de capital.
Art.4.- Cheltuielile la capitolul „transporturi” se stabilesc în sumă de 23.984,4 mii lei, în
totalitate la cheltuieli de capital.
Art.5.- Lista sinteză a cheltuielilor de capital, cu desfăşurare atât fizică precum şi valorică, se
prezintă în anexa nr.4.
Art.6.- Anexele nr.1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Vaslui, 3 aprilie 2009
P R E Ş E D I N T E,
Vasile Mihalachi
Contrasemnează:
Secretarul judeţului Vaslui
Gheorghe Stoica

ANEXA Nr.1
la Hotărârea nr.41/3 aprilie 2009
SINTEZA
bugetului creditelor externe, pe anul 2009
UM =lei
SPECIFICAŢIE

Suma

B. TOTAL CREDITE EXTERNE
01. CREDITE EXTERNE
70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare

41.143.723
41.143.723
41.143.723
41.143.723
ANEXA Nr.2
la Hotărârea nr.41/3 aprilie 2009

DETALIEREA
pe capitole şi articole a cheltuielilor bugetului creditelor externe, pe anul 2009
UM =lei
SPECIFICAŢIE

Suma

CHELTUIELI TOTALE:
70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare
70.06 LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ
TOTAL CHELTUIELI
70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.01 Construcţii
74.06 PROTECTIA MEDIULUI
TOTAL CHELTUIELI
70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.01 Construcţii
84.06 TRANSPORTURI
TOTAL CHELTUIELI
70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.01 Construcţii

41.143.723
41.143.723
41.143.723
1.416.800
1.416.800
1.416.800
1.416.800
1.416.800
15.742.523
15.742.523
15.742.523
15.742.523
15.742.523
23.984.400
23.984.400
23.984.400
23.984.400
23.984.400
ANEXA Nr.3
la Hotărârea nr.41/3 aprilie 2009

SINTEZA
cheltuielilor bugetului creditelor externe pe ordonatori de credite pe anul 2009
UM=lei
SPECIFICAŢIE
CHELTUIELI TOTALE
70.06 LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ
- Consiliul judeţean Vaslui
74.06 PROTECŢIA MEDIULUI
- Consiliul judeţean Vaslui
84.06 TRANSPORTURI
- Consiliul judeţean Vaslui

Suma
41.143.723
1.416.800
1.416.800
15.742.523
15.742.523
23.984.400
23.984.400

ANEXA Nr.4
la Hotărârea nr.41/3 aprilie 2009
LISTA
obiectivelor de investiţii cu finanţare din credite externe pe anul 2009
Nr.crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Specificatie
TOTAL din care:
A. Investiţii în continuare
70.06 LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ
- Consiliul judeţean Vaslui
A. Investitii în continuare
-Reabilitare şi refuncţionalizare Bloc G1 din Bârlad
74.06 PROTECŢIA MEDIULUI
- Consiliul judeţean Vaslui
A. Investiţii în continuare
-Reabilitare sistem de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare şi a staţiilor de
epurare a apelor uzate din Municipiile Vaslui, Bârlad, Huşi şi oraşul Negreşti
84.06 TRANSPORTURI
-Consiliul Judeţean Vaslui
A. Investiţii în continuare
-Reabilitare DJ 243: Bârlad (DN 24) - Pogana - Iana - Vadurile - Iezer - Puieşti Fântânele - Rădeni - Dragomireşti DN 2F; km 0+000-52+500
-Reabilitare DJ 243 A Pogana (DJ 243) Crângu-Nou - Ciocani - Iveşti - Pogoneşti Tutova - Criveşti - Pochidia - Satu-Nou - Limita jud. Galaţi; km 0+000-3+000, km
3+000-5+000 ;km 31+370-33+940
-Reabilitare DJ 244 C Huşi (DN 24 B) - Pădureni - Leoşti - Văleni - Urlaţi - DimitrieCantemir - DJ 244 A (Muşata); km 0+000-33+070
-Reabilitare DJ 244 E - DN 24 B(Huşi) - Tătărăni - Boţeşti - DN 24 (Micleşti); km
0+000-27+750
-Reab. DJ 244 I Murgeni (DN 24 A) - Sărăţeni - Măluşteni - DC 67; km 4+000-6+600
-Reab. DJ 245 A Muntenii de Jos (DN 24)-Lipovăţ - Suceveni - Bogdana - Similişoara
-Găvanu-Morăreni-Ghergheşti-Valea Lupului-Lunca-Siliştea-Iana(DJ 243); km0+00046+310
-Reabiltare DJ 246 DJ 247 (Codăeşti) - Rediu-Galian - Tăcuta - Focşasca - Limita
jud. Iaşi; km 5+499-12+000
-Reabilitare DJ 284 DN 24 B (Huşi) - Epureni - Duda - Pâhneşti - Fundătura - Arsura
- DN 28 (Ghermăneşti); km 0+000-24+900

UM= lei
SUMA
41.143.723
41.143.723
1.416.800
1.416.800
1.416.800
1.416.800
15.742.523
15.742.523
15.742.523
15.742.523
23.984.400
23.984.400
23.984.400
4.554.000
2.024.000
4.048.000
3.036.000
2.024.000
4.048.000
708.400
3.542.000

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI
PREŞEDINTE
RAPORT
asupra proiectului de hotărâre privind adoptarea bugetului creditelor externe pe anul 2009
În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare, supun astăzi, atenţiei dumneavoastră, bugetul creditului extern
pe anul 2009.
La întocmirea proiectului Bugetului creditului extern pentru anul 2009, am avut în vedere
respectarea actelor normative în vigoare, privind priorităţile ce se impun în asigurarea condiţiilor
materiale şi a surselor de finanţare pentru dezvoltare publică şi asigurarea infrastructurii de transport
judeţean.
În conformitate cu Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr.10/2008 privind contractarea unui
împrumut extern în valoare de 20.000.000 Euro pentru anul 2009 am propus utilizarea sumei de
41.143.723 lei pe trei capitole bugetare şi anume:
- 1.416.800 lei la capitolul „ Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică” ;
- 15.742.523 lei la capitolul „ Protecţia mediului”;
- 23.984.400 lei la capitolul „Transporturi” .
Sumele sunt propuse a fi utilizate integral la cheltuieli de capital.
La capitolul „ Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică” avem în vedere finalizarea reabilitării şi
refuncţionalizării blocului G1 din Bârlad.
La capitolul „Protecţia mediului” cu suma de 15.742.523 lei vom continua „Reabilitarea
sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare şi a staţiilor de epurare a apelor uzate din
municipiile Vaslui, Bârlad, Huşi şi oraşul Negreşti”.
La capitolul „Transporturi” cu suma de 23.984.400 lei vom finanţa reabilitarea unui nr. de 8
drumuri judeţene ce sunt nominalizate în anexa nr.4 la Proiectul de Hotărâre.
Cele 8 drumuri judeţene pe care dorim să le reabilităm, se regăsesc pe tot cuprinsul judeţului şi
am convingerea că după finalizarea acestor obiective de investiţii, vom asigura un grad sporit de
confort pentru toţi participanţii la traficul rutier judeţean.
Doamnelor şi domnilor consilieri,
Având în vedere cele prezentate mai sus, cât şi faptul că sunt convins că, fondurile pe care
le veţi aproba, vor fi cheltuite eficient şi în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare,
vă propunem să adoptaţi proiectul bugetului împrumutului extern pe anul 2009, în forma în care este
prezentat.
PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi

