
                                                                                                                                                                                             
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂREA nr. 67 
privind transferul cheltuielilor înregistrate la obiectivele de investiții realizate în cadrul 

proiectului „Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Vaslui” către 3 
unități administrativ-teritoriale din județul Vaslui 

 
Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 5827/13.04.2022 al președintelui Consiliului Județean 

Vaslui; 
- referatul nr. 515/12.01.2022 al Direcției Tehnice din cadrul aparatului de 

specialitate al consiliului județean; 
- procesele-verbale de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1/2018, 2/2018, 

7430/2020; nr.14912/2019, 11016/2021 și 2925/2020; 
- raportul de specialitate nr. 5846/13.04.2022 al Direcției Economice din cadrul 

aparatului de specialitate al consiliului județean; 
- avizele comisiilor de specialitate ale consiliului județean: Comisia juridică și de 

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

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

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
- art. 3 alin. (1) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, 

republicată, 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 Judeţean Vaslui 

 
                                                                HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. – Se aprobă transferul cheltuielilor înregistrate la obiectivele de investiții 
realizate în cadrul proiectului „Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul 
Vaslui” către 3 unități administrativ-teritoriale din județul Vaslui, conform anexei care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. – Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri revine Direcției Economice din 
cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean. 

Art.3. – Secretarul general al județului va comunica, în termenul prevăzut de lege, 
prezentul act administrativ Instituției Prefectului – Județul Vaslui, Consiliilor Locale ale 
municipiilor Bârlad și Huși, Consiliului Local al orașului Negrești, precum și Direcției Economice 
din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean și va asigura publicarea acestuia pe 
pagina de internet www.cjvs.eu -  secțiunea ”Monitorul Oficial Local”. 

  
              Vaslui, 21 aprilie 2022 

 
                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. 67/2022 
 
 
 

 
Cheltuieli aferente obiectivelor de investiții realizate în cadrul proiectului „Sistem 

integrat de management al deșeurilor solide în județul Vaslui”,  
ce urmează a fi transferate  

 
 
 

Nr. 
crt. 

Informații proiect: 
Contract nr. 7956/30.10.2012 

Închiderea depozitelor neconforme 
existente la Bârlad, Huși și Negrești 

Persoana 
juridică de la 

care se 
transmit 

cheltuielile 

Persoana 
juridică  la 

care se 
transmit 

cheltuielile  

Valoarea 
investiției  

-lei- 
TVA inclus 

1 Depozit neconform închis UAT Bârlad  Județul Vaslui 
Municipiul 
Bârlad 

11.702.364,46 

2 Depozit neconform închis UAT Huși Județul Vaslui 
Municipiul 
Huși 

4.324.347,05 

3 Depozit neconform închis UAT Negrești Județul Vaslui 
Orașul 
Negrești 

1.744.081,78 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


