
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂREA nr. 54 
privind aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare  între U.A.T. – Județul Vaslui și  

Agenția pentru Protecția Mediului Vaslui pentru derularea acțiunilor prevăzute  
în cadrul proiectului „Centrul EUROPE DIRECT VASLUI” 

 
Având în vedere: 
- referatul de aprobare al președintelui Consiliului Judeţean Vaslui nr. 3974/15.03.2022; 

           - adresa Agenției pentru Protecția Mediului Vaslui nr. 536/19.01.2022; 
- raportul de specialitate al Direcției Dezvoltare și Cooperare din cadrul aparatului de 

specialitate al consiliului județean nr. 3982/15.03.2022; 
- avizele comisiilor de specialitate ale consiliului județean: Comisia juridică şi de 

disciplină, administrație publică locală şi coordonarea consiliilor locale, Comisia pentru protecție 
socială, protecție copii, învățământ, sănătate, cultură, culte şi sport și Comisia de dezvoltare 
urbanistică şi amenajarea teritoriului, protecția mediului înconjurător și turism, administrarea 
domeniului public şi privat de interes județean;  

în conformitate cu prevederile: 
- art. 173 alin. (1) lit. d) și lit. e), alin. (5) lit. i), alin. (7) lit.a) din O.U.G nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
- Acordului Cadru de Parteneriat nr. 24/2021-2025 Europe Direct Vaslui, încheiat între 

Uniunea Europeană şi Unitatea Administrativ Teritorială Vaslui – Județul Vaslui privind găzduirea 
și funcționarea Centrului Europe Direct Vaslui, pentru perioada 2021 - 2025;  

în temeiul art. 182 alin. (1) și al art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 Consiliul Județean Vaslui 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1. – Se aprobă încheierea unui Protocol de colaborare între U.A.T.- Județul Vaslui și 

Agenția pentru Protecția Mediului Vaslui pentru derularea acțiunilor prevăzute în cadrul 
proiectului „Centrul EUROPE DIRECT VASLUI”, conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. - Se împuternicește domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean 
Vaslui, să semneze, în numele și pentru Județul Vaslui, Protocolul de colaborare prevăzut la                  
art. 1. 

Art.3. - Aducerea la îndeplinire a prezentului act administrativ revine președintelui 
consiliului județean, Direcției Dezvoltare și Cooperare din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Vaslui si Centrului Europe Direct Vaslui. 

Art.4. - Secretarul general al județului va comunica, în termenul prevăzut de lege, 
prezentul act administrativ Instituției Prefectului – Județul Vaslui, Agenției pentru Protecția 
Mediului Vaslui, Direcției Dezvoltare și Cooperare din cadrul aparatului de specialitate al 
consiliului județean și va asigura publicarea acestuia pe site-ul www.cjvs.eu - secțiunea 
”Monitorul Oficial Local”. 

 
   Vaslui, 22 martie 2022 

 
                PREȘEDINTE,  
                    Dumitru Buzatu                 

                                                                                 Contrasemnează, 
                                                                                  SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI 

                                                                               Diana-Elena Ursulescu 
 
Hotărârea a fost adoptată cu  32 voturi  “pentru”,                
         0 voturi “împotrivă” și 0 “abțineri”. 

http://www.cjvs.eu/


 
                                                          Anexa  

                                                                                                                   la Hotărârea nr. 54/2022  
                                                                                                                      

 
 

PROTOCOL DE COLABORARE 
 

Părţile : 
 

U.A.T. - Judeţul Vaslui, str. Ștefan cel Mare nr. 79, municipiul Vaslui, telefon: 0235-361.089, fax: 
0235-361.091, reprezentat de domnul Dumitru BUZATU, Preşedintele Consiliului Judeţean Vaslui, 
denumit în continuare Promotor, 
 
şi 
 
Agenția pentru Protecția Mediului Vaslui, str. Călugăreni, nr. 63, Vaslui, telefon: 0335-401723, fax: 
0235-361.862, reprezentată de doamna dr. ing. Mihaela BUDIANU, Director executiv, denumit în 
continuare Partener,  
 
convin să încheie prezentul protocol, în următoarele condiţii : 
 
I. Obiectul protocolului de colaborare 
(1) Obiectul protocolului îl constituie colaborarea interinstituţională în vederea bunei organizări a 
activităţilor desfăşurate de către Consiliul Judeţean Vaslui, prin Centrul Europe Direct Vaslui.  
(2) Activităţile ce se vor organiza şi desfășura în anul 2022, prin colaborarea părților, sunt incluse în 
Anexa care face parte integrantă din prezentul protocol. 
(3) Anexa prevăzută la alin.(2) se va reînnoi, anual, în conformitate cu Planul de Comunicare aprobat 
de Reprezentanța Comisiei Europene în România. 
 
II. Durata protocolului 
Prezentul protocol se încheie pe durata implementării proiectului „Centrul Europe Direct Vaslui”, data 
de finalizare a acestuia este 31.12.2025 şi intră în vigoare la data semnării sale de către ambele părţi.  
 
III. Rolul părţilor 
A. Rolul Promotorului: 
(1) Menţine o legătură permanentă cu Agenția pentru Protecția Mediului Vaslui, prin reprezentanţii 
desemnaţi, în scopul informării prealabile, reciproce, eficiente şi loiale privind acţiunile de interes 
comun desfăşurate de oricare dintre cei doi parteneri. 
(2) Asigură toate condiţiile necesare desfăşurării evenimentelor prevăzute în Planul Anual de 
Comunicare al Centrului Europe Direct Vaslui. 
(3) Disponibilizează resursele financiare, logistice şi umane în organizarea şi desfăşurarea 
evenimentelor prevăzute în Planul Anual de Comunicare. 
(4)  Colaborează in vederea desfăşurării activităţilor de mediu, în afara celor prevăzute în planul anual 
de activităţi, punând la dispoziţie sediul centrului, resursa umană și publicații UE. 
(5) Respectă legislaţia în domeniu în vigoare atunci când demarează acţiuni de mediu în Județul 
Vaslui. 
 
B. Rolul Partenerului: 
(1) Menţine o legătură permanentă cu Consiliul Judeţean Vaslui, prin reprezentanţii desemnaţi, în 
scopul informării prealabile, reciproce, eficiente şi loiale privind acţiunile de interes comun 
desfăşurate de oricare dintre cei doi parteneri. 
(2) Oferă sprijin și consultanță în cadrul activităților care implică protecția mediului. 
(3) Desemnează responsabilii pentru realizarea fiecăruia dintre obiectivele convenite. 
(4) Contribuie cu specialişti la desfăşurarea activităţilor specifice menţionate în prezentul protocol. 
  
IV. Modificarea protocolului 
Prezentul protocol poate fi modificat/completat, cu acordul scris al părţilor semnatare, ori de câte ori 
acestea convin asupra amendamentelor propuse.   



 
  

V. Clauze de încetare a colaborării 
Următoarele condiţii duc la încetarea colaborării: 
a) hotărârea comună a colaboratorilor, prin acord scris; 
b) forţa majoră; 
c) nerespectarea clauzelor prezentului Protocol, situaţie în care partea lezată poate cere rezilierea 
unilaterală a acestuia.  
 
VI. Alte clauze ale desfăşurării colaborării  
Comunicările între colaboratori, privitor la modul de desfăşurare a colaborării, se efectuează în scris 
sau prin corespondenţă electronică.  
 
VII. Dispoziţii finale 
Prezentul protocol de colaborare este semnat în 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.  
 
 
Încheiat la Vaslui, în data de ………………….. . 
 
 
 
     JUDETUL VASLUI                                                         Agenția pentru Protecția Mediului Vaslui 
           Preşedinte,                                                                                Director executiv, 
       Dumitru BUZATU                                                                       dr. ing. Mihaela BUDIANU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                    
 
 
                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                             

                                                                                                  ANEXA 
                                                                                                  la Protocolul de colaborare 

 
 

Plan de acţiuni derulate de Centrul Europe Direct Vaslui, 
 în colaborare cu Agenția pentru Protecția Mediului Vaslui, în anul 2022 

 
 
 

Pe parcursul anului 2022, Centrul Europe Direct Vaslui are prevăzute următoarele 
activităţi destinate elevilor: 
 
1. „Vasluiul pedalează pentru o Europă Verde” 
Obiectiv: Promovarea utilizării mijloacelor de transport cu emisii zero de carbon, prietenoase 
cu mediul înconjurător, precum bicicletele sau trotinetele, dar și unui stil de viață sănătos 
prin practicarea unui sport în locul unui mijloc de locomoție poluant. 
Format: tur de ciclism și stand informativ. 
Perioada: septembrie 2022. 
Grup țintă: populația generală, elevi și profesori, grupuri sportive, cluburi de ciclism. 
 


