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1

Anexa 6. Sume defalcate din TVA 
pentru finanţarea cheltuielilor privind 

drumurile judeţene şi comunale 
pentru anul 2013 şi estimări pe anii 

2014 – 2016

Suplimentarea  poziţiei  39  din 
anexa nr. 6 cu suma de  94 mii 
lei astfel

Vaslui – 10 048 mii lei

(deputat Adrian Solomon PSD,
deputat Ana Birchall PSD, 
deputat Victor Cristea PSD, 
senator Gabriela Creţu PSD, 
senator Doina Silistru PSD, 
deputat Irinel Stativă PSD, 
deputat Toader Dima PSD)

Faţă de prevederile bugetare pe anul 2012 există 
în  judeţul  Vaslui  o  diferenţă  în  minus  pentru 
finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene 
şi comunale de 94 mii lei.

Suplimentarea  sumei  este  necesară  pentru 
asigurarea derulării în bune condiţii a programelor 
de modernizare şi reparare a celor peste 1000 de 
km de  drumuri  judeţene,  din  care  peste  300  km 
sunt drumuri din pământ.

Sursă de finanţare – Bugetul de Stat.
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Anexa 7. SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 

bugetelor locale pe anul 2013 şi 
estimări pe anii 2014 – 2016

Suplimentarea  poziţiei  39  din 
anexa nr. 7 cu suma de  12 832 
mii lei, astfel

Vaslui – 69 020 mii lei

(deputat Adrian Solomon PSD,
deputat Ana Birchall PSD, 
deputat Victor Cristea PSD, 
senator Gabriela Creţu PSD, 
senator Doina Silistru PSD, 
deputat Irinel Stativă PSD, 
deputat Toader Dima PSD)

Pentru  corelarea  cu  sumele  alocate  judeţului 
Vaslui la acest capitol bugetar pe anul 2012.

Judeţul Vaslui se confruntă cu lipsa veniturilor 
proprii  în  toate  UAT-urile  din  cauza  nivelului 
scăzut  al  dezvoltării  economice.  Fără  o 
suplimentare a resurselor din cotele  defalcate  din 
TVA comunele şi oraşele din judeţul Vaslui vor fi 
în imposibilitatea desfăşurării activităţii în ultimele 
trei  luni  ale  anului  2013.  Mai  mult  decât  atât, 
programele europene aflate în derulare nu vor mai 
putea fi cofinanţate de către Consiliul Judeţean sau 
Consiliile Locale.

Sursă de finanţare – Bugetul de Stat.
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