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HOTĂRÂREA nr. 208/2021 
pentru aprobarea Planului de investiții pentru anul 2022, aferent activelor date în 

administrare/concesiune pentru Sistemul Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul 
Vaslui, care se finanțează din Fondul de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare (FIID) 

 
Având în vedere: 
- referatul de aprobare al președintelui Consiliului Județean Vaslui nr. 18375/10.12.2021; 
- referatul nr. 17465 din 25.11.2021 al Direcției Tehnice din cadrul aparatului de 

specialitate al consiliului județean; 
- raportul de specialitate al Direcției Tehnice din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Vaslui nr. 18376/10.12.2021; 
- avizele comisiilor de specialitate ale consiliului județean: Comisia juridică și de 

disciplină, administrație publică locală și coordonarea consiliilor locale, Comisia de dezvoltare 
urbanistică și amenajarea teritoriului, protecția mediului înconjurător și turism, administrarea 
domeniului public și privat de interes județean și Comisia pentru strategii, prognoze și programe de 
dezvoltare economico-socială, buget-finanțe și integrare europeană; 

în conformitate cu prevederile: 
- art. 173 alin. (1) lit. d) și alin. (5) lit. i) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
- Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea şi 

utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a 
infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea 
Uniunii Europene, actualizată, cu modificările și completările ulterioare; 

în temeiul art. 182 alin. (1) și al art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

Consiliul Județean Vaslui 
 
                                                                   HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1. – Se aprobă Planul de investiții pentru anul 2022 aferent activelor date în 
administrare/concesiune pentru Sistemul Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul 
Vaslui, care se finanțează din Fondul de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare (FIID), conform anexei care 
face parte din prezenta hotărâre. 

Art.2. – (1) Sumele prevăzute în anexa la prezenta hotărâre reprezintă valori estimative, 
valorile reale ale sumelor vor fi cele rezultate ca urmare a derulării procedurilor de licitație publică, 
conform prevederilor legale în vigoare. 

(2) În cazul în care se vor înregistra depășiri ale sumelor aprobate, acestea vor fi supuse 
aprobării Consiliului Județean Vaslui. 

Art.3. – Aducerea la îndeplinire a prezentului act administrativ revine președintelui 
consiliului județean și Direcției Tehnice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 
Vaslui.  

 Art.4. – Secretarul general al județului va comunica, în termenul prevăzut de lege, 
prezenta hotărâre  Instituției  Prefectului  - Județul  Vaslui, președintelui consiliului județean, 
Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară a județului Vaslui, Direcției Economice și Direcției 
Tehnice din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean și va fi publicată pe site-ul 
www.cjvs.eu și în Monitorul Oficial Local. 

            Vaslui, 21 decembrie 2021 
    

             PREȘEDINTE,  
                             Dumitru Buzatu                                                
                                                                                                              Contrasemnează, 

                                                                                          SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI 
                                                                                              Diana-Elena Ursulescu 

 
 
Hotărârea a fost adoptată cu  33 voturi  “pentru”,    
          0 voturi “împotrivă” și 0 “abțineri”. 
 

http://www.cjvs.eu/


 
                                                                                                      Anexa  

la Hotărârea nr. 208/2021     
 

 
 
 
 

Planului de investiții pentru anul 2022, aferent activelor date în administrare/concesiune 
pentru Sistemul Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Vaslui, care se 

finanțează din Fondul de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare (FIID) 
 
 
 
 
 
Nr. 
crt. 

Denumire investiție Valoarea estimativă 
lei, cu TVA 

1. Treaptă suplimentară pentru completarea Stației de 
tratare a levigatului din cadrul Centrului Integrat de 
Management al Deșeurilor Solide Roșiești 

2.800.000 

 TOTAL 2.800.000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


