
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
 

                                   HOTĂRÂREA  nr. 10 
privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Vaslui în Adunarea 
Generală a Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară a județului Vaslui (A.D.I.V.) 

 
Având în vedere: 
- referatul de aprobare al președintelui Consiliului Județean Vaslui nr.417/11.01.2023; 
- adresa Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară a județului Vaslui 

nr.157/28.12.2022, înregistrată la Consiliul Județean Vaslui sub nr. 20519/28.12.2022; 
- raportul de specialitate al Direcției Tehnice din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Vaslui nr.420/11.01.2023; 
- avizul Comisiei juridică 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; 

- art.9 alin.(2) lit.d) și art.10 alin.(5) din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare 
de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- art.4 lit.c), art.33-35, art.56 alin.(1) lit.a) și alin.(5), art.63 alin.(1) din Ordinul 
ANRSC nr.640/2022 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau 
modificare a tarifelor pentru activităţile de salubrizare, precum şi de calculare a 
tarifelor/taxelor distincte pentru gestionarea deşeurilor şi a taxelor de salubrizare; 
            - art.6 alin.(1) lit.l) și art.8 din Legea nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a 
localităților, repuplicată, cu modificările și completările ulterioare; 
           - Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.182/2020 privind desemnarea 
reprezentantului Județului Vaslui în Adunarea Generală a Asociației pentru Dezvoltare 
Intercomunitară a județului Vaslui (ADIV); 
           - art.10 alin.(2) și (3) din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de 
salubrizare a județului Vaslui nr.16452/19.12.2017; 
           - art.33 alin.(1) din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de salubrizare a 
județului Vaslui nr.16452/19.12.2017; 

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. – (1) Se acordă un mandat special reprezentantului Județului Vaslui în 
Adunarea Generală a Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară a Județului Vaslui 
(A.D.I.V.), domnul DUMITRU BUZATU, președinte al Consiliului Județean Vaslui, pentru a vota 
ajustarea tarifelor aferente contractului de delegare a gestiunii serviciilor de salubrizare a 
județului Vaslui nr.16452/19.12.2017, în Adunarea Generală a Asociației pentru Dezvoltare 
Intercomunitară a județului Vaslui, după cum urmează: 

a) tariful de depozitare pentru deșeurile generate de populație = 131,19 lei/tonă, 
fără TVA;  

b) tariful de sortare pentru deșeurile reciclabile generate de populatie = 223,69 
lei/tonă, fără TVA; 

c) tariful de depozitare pentru deșeurile generate de IIC = 119,45 lei/tonă, fără 
TVA; 

d) tariful de sortare pentru deșeurile reciclabile generate de IIC = 219,09 lei/tonă. 
fără TVA. 

 



 
 
(2)  La tarifele prevăzute la alin.(1)  se adaugă contribuția pentru economia circulară 

(CEC), care se va constitui venit la Fondul pentru Mediu, conform legislației în vigoare. 
Art.2. – Se desemnează domnul Dumitru Buzatu, președinte al Consiliului județean 

Vaslui, să încheie un act adițional la contractul nr.16452/19.12.2017, în sensul prezentei 
hotărâri, ulterior aprobării ajustării de tarife de către Adunarea Generală a Asociației pentru 
Dezvoltare Intercomunitară a județului Vaslui. 

Art.3.- Aducerea la îndeplinire a prezentului act administrativ revine președintelui 
Consiliului Județean Vaslui, Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară a județului Vaslui, 
precum 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, 
prezentul act administrativ Instituției Prefectului - Județul Vaslui, președintelui consiliului 
județean, Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară a județului Vaslui, Direcției Tehnice 
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui și va asigura publicarea 
acestuia pe site-ul www.cjvs.eu - secțiunea ”Monitorul Oficial Local”. 

 
            Vaslui, 18 ianuarie 2023 

 
 

                 PREȘEDINTE,  
                    Dumitru Buzatu     
        
 
 

                                                                           Contrasemnează, 
                                                                          SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI 

                                                                          Diana-Elena Ursulescu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hotărârea a fost adoptată cu  27 voturi  “pentru”,                
          0 voturi “împotrivă” și 0 “abțineri”.    

 


