
ROMÂNIA 
JUDEȚUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
 

HOTĂRÂREA nr. 37 
privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului  Vaslui în  

Adunarea Generală a Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară de Utilități Publice  
pentru Serviciul de Alimentare cu Apă și de Canalizare din Municipiile  Vaslui, Bârlad, Huși 

și Orașul Negrești -  județul Vaslui (APC VASLUI) 
 

Având în vedere: 
- referatul de aprobare al președintelui Consiliului Județean Vaslui                                              

nr. 2959/23.02.2022; 
- adresele Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară de Utilități Publice pentru 

Serviciul de Alimentare cu Apă și de Canalizare din Municipiile  Vaslui,  Bârlad, Huși și Orașul 
Negrești județul Vaslui nr. 40/17.02.2022 și nr. 42/18.02.2022; 

- avizul Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități 
Publice nr. 952407/17.02.2022 privind modificarea prețului și tarifului pentru serviciile de 
alimentare cu apă și de canalizare pentru întreaga arie de operare, pentru S.C. AQUAVAS S.A. 
Vaslui, județul Vaslui; 

- raportul de specialitate al Direcției Tehnice nr. 2975/24.02.2022 din cadrul aparatului 
de specialitate al consiliului județean; 

- avizul consultativ al Comisiei juridice și de disciplină, administrație publică locală și 
coordonarea consiliilor locale;    

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

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
- Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 
- Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, cu 

modificările și completările ulterioare; 
- H.G. nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv – cadru și a statutului – cadru 

ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități 
publice, cu modificările și completările ulterioare, 

- Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 2/2021 privind desemnarea reprezentantului 
Județului Vaslui în Adunarea Generala a Asociației  pentru Dezvoltare Intercomunitară de Utilități 
Publice  pentru Serviciul de Alimentare cu Apă și de Canalizare din Municipiile Vaslui, Bârlad, 
Huși și Orașul Negrești - județul Vaslui; 

- Actului Constitutiv și ale Statutului Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară de 
Utilități Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă și de Canalizare din Municipiile Vaslui,  
Bârlad, Huși și Orașul Negrești - județul Vaslui, cu modificările și completările ulterioare; 

- Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor publice de alimentare cu apă și de 
canalizare  nr. 1727/14.12.2010, încheiat între Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară de 
Utilități Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă și de Canalizare din Municipiile  Vaslui, 
Bârlad, Huși și Orașul Negrești - județul Vaslui și S.C. AQUAVAS S.A. Vaslui, 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 acordă un mandat special domnului Dumitru Buzatu, reprezentantul 
Județului Vaslui în Adunarea Generală a Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară de Utilități 
Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă și de Canalizare din Municipiile Vaslui, Bârlad, Huși 
și Orașul Negrești - județul Vaslui, să voteze în Adunarea Generală a Asociației, în numele și pe 
seama Județului Vaslui, pentru: 

 



a) aderarea Comunei Grivița la Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară de 
Utilități Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă și de Canalizare din Municipiile Vaslui, 
Bârlad, Huși și Orașul Negrești - județul Vaslui (APC Vaslui); 

b) aprobarea modificării prețului și tarifului aferente serviciilor publice de alimentare 
cu apă și de canalizare - epurare, conform avizului Autorității Naționale de Reglementare pentru 
Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 952407/17.02.2022. 

Art.2. – Aducerea la îndeplinire a prezentului act administrativ revine președintelui 
consiliului județean.  

Art.3. – Secretarul general al județului va comunica, în termenul prevăzut de lege, 
prezenta hotărâre Instituției Prefectului – Județul Vaslui, președintelui consiliului județean, 
Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară de Utilități Publice pentru Serviciul de Alimentare 
cu Apă și de Canalizare din Municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și Orașul Negrești - județul Vaslui, 
Direcției Tehnice din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean Vaslui și va fi 
publicat pe site-ul www.cjvs.eu - secțiunea ”Monitorul Oficial Local”. 
 

              Vaslui, 3 martie 2022 
 
 

 
                PREȘEDINTE,  
                    Dumitru Buzatu            
 
 

 
                                                                           Contrasemnează, 

                                                                       SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI 
                                                                          Diana-Elena Ursulescu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hotărârea a fost adoptată cu  30 voturi  “pentru”,                
           1 vot “împotrivă” și 3 “abțineri”. 

 
 

http://www.cjvs.eu/

