
    
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Nr. 10734/26.07.2021 
 

PROIECT DE HOTǍRÂRE  nr. 111/26.07.2021 
pentru aprobarea încheierii unui Act Adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de 

salubrizare a județului Vaslui nr. 16452/19.12.2017 
 

Având în vedere : 
- referatul de aprobare al preşedintelui Consiliului Judeţean Vaslui nr. 10734/26.07.2021; 
- adresa Consiliul Județean Galați nr. 8151/21.07.2021; 
- adresa Ministerul Fondurilor Europene - Direcția Generală Programe Europene Infrastructură 

Mare nr. 56760/CG/10.08.2018; 
- raportul de specialitate al Direcției Tehnice din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Vaslui nr. 10744/26.07.2021; 
- avizele comisiilor de specialitate ale consiliului județean: Comisia juridică și de disciplină, 

administrație publică locală și coordonarea consiliilor locale și Comisia de dezvoltare urbaniastică 
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 alin. (5) lit. m) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
- art. 33 din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare a județului Vaslui nr. 

16452/19.12.2017; 
- art. IV din Actul Adițional nr. 3 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului 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; 
         Consiliul Judeţean Vaslui 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
 Art.1. – Se aprobă încheierea unui Act Adițional la Contractul de delegare a gestiunii 
serviciului de salubrizare a județului Vaslui nr. 16452/19.12.2017, în forma prezentată în anexa 
care face parte integrantă la prezenta hotărâre. 

Art.2. – Se împuternicește domnul Dumitru Buzatu, președinte al Consiliului Județean Vaslui, 
să semneze, în numele și pe seama Județului Vaslui, actul adițional prevăzut la art. 1. 
          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, Consiliului 
Județean Galați, operatorului SC ROMPREST ENERGY SRL BUCUREȘTI, Asociației pentru Dezvoltare 
Intercomunitară a județului Vaslui, Ministerului Fondurilor Europene - Direcția Generală Programe 
Europene Infrastructură Mare, 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, _______________ 2021 
                                  PREŞEDINTE,                 
                                Dumitru Buzatu               

                  Avizează pentru legalitate: 
                                                                       SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

                                                                                             Diana-Elena Ursulescu 
 

   Pentru adoptarea prezentului                                         Direcția Administrație Publică                                           
proiect de hotărâre este necesar                          Am luat la cunoștință de acest înscris oficial si 
      votul majorității simple.                                     îmi asum responsabilitatea asupra legalității 
                                                                                                  Director executiv,    
                                                                                                 Mihaela Dragomir                                                                                                                                                                                                                                                                   

http://www.cjvs.eu/


                                                                                               Anexa  
la Hotărârea nr. ....../2021 

 
ROMANIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN               
Nr.  _________________           
            

 
Act adiţional nr. 12 

la Contractul nr. 16452 / 19.12.2017 – “Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare a 
județului Vaslui” 

 
 
 

Părțile, 
 
          Unitatea  Administrativ - Teritorială  JUDEȚUL VASLUI,  cu sediul în Vaslui, str. 
Ştefan cel Mare, nr. 79, cod poștal 730168, județul Vaslui,  cod unic de înregistrare 
3394171, reprezentat prin  Dumitru BUZATU, având funcția de preşedinte al Consiliul 
Judeţean Vaslui, în calitate de Delegatar, pe de o parte, 
 
    și 
 
        S.C. ROMPREST ENERGY  S.R.L., cu sediul în București, Bd. Poligrafiei, nr. 1C, et. 2, 
sector 1, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București cu 
numărul J40/329/16.01.2012 , CUI/CIF: RO22762032, reprezentată de MARINESCU Nicolae 
Cristinel, având funcția de Administrator, în calitate de Delegat, pe de altă parte, 
 
           în temeiul:  

      - art. 33 din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare a județului 
Vaslui nr. 16452/19.12.2017;  
      - art. IV. din Actul adițional nr. 3 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de 
salubrizare a județului Vaslui nr. 16452/19.12.2017; 
  - Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. ...../ 2021 pentru aprobarea încheierii unui 
Act Adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare a județului 
Vaslui nr. 16452/19.12.2017, 

 

au convenit încheierea prezentului act adiţional: 

 

Art.I.  -   Acceptarea temporară spre depozitare la depozitul CMID – Roșiești a 
deșeurilor provenite de pe raza teritorială a județului Galați se poate prelungi cu o 
perioadă de 1 an de la data încetării contractelor încheiate de operatorul depozitului CMID 
Roșiești și operatorii de colectare și transport deșeuri de pe raza teritorială a județului 
Galați, în condițiile prevăzute la art. 14 alin. (12) din Contractul de delegare a gestiunii 
serviciului de salubrizare a județului Vaslui nr. 16452/19.12.2017. 
  

 



Art.II. - Celelalte clauze ale Contractului nr. 16452 / 19.12.2017 – “Delegarea 
gestiunii serviciului de salubrizare a județului Vaslui” rămân nemodificate. 
 
 Prezentul Act adiţional s-a încheiat în două exemplare originale, câte unul pentru 
fiecare parte. 
 
 
 
 
                            Delegatar,                              Delegat, 
                       JUDEŢUL VASLUI                                       S.C.  ROMPREST ENERGY  S.R.L.

  
 
     
                           PREŞEDINTE                                  ADMINISTRATOR, 
    al Consiliului Județean Vaslui     
                         Dumitru BUZATU               MARINESCU Nicolae Cristinel 
                            
 
 
                      

 
 Viza CFP,                 
                    
 

                    
     
 
                Serviciul juridic-contencios   și                                                  
         coordonarea consiliilor locale    
 
   
 
 
 
                     DIRECTOR EXECUTIV, 
                         Vieru Mariana 
 
 
 
                        
        
                            Întocmit, 
                    Crețu Iulian-Robert 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
PREȘEDINTE 
Nr. 10734 din 26.07.2021         
           
                  

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea încheierii unui Act Adițional 

la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare 
a județului Vaslui nr. 16452/19.12.2017 

 
I. Motivul adoptării proiectului de hotărâre în cauză: 

 
Reamintim faptul că Ministerul Fondurilor Europene – Direcția Generală 

Programe Europene Infrastructură Mare a comunicat, prin adresa nr. 
56760/CG/10.08.2018, faptul că acceptarea deşeurilor provenite din judeţul Galați 
poate fi doar o soluție temporară, până la finalizarea infrastructurii pentru depozitare 
ecologică din judeţul Galați sau până la identificarea unei noi soluții de depozitare 
conformă. 

   În acest context, au fost adoptate și Hotărârile Consiliului Județean Vaslui nr. 
130/30.08.2018, nr. 145/14.08.2019 și nr. 123/06.08.2020 privind aprobarea încheierii 
unui Act Adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare a 
județului Vaslui nr. 16452/19.12.2017.  

  Potrivit art.33 din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare a 
județului Vaslui nr. 16452/19.12.2017, modificarea contractului se face prin act adițional, 
iar – conform art. IV din Actul Adițional nr. 3 la Contractul de delegare a gestiunii 
serviciului de salubrizare a județului Vaslui nr. 16452/19.12.2017 – s-a prevăzut, ca 
excepție, acceptarea deșeurilor de pe raza administrativ-teritorială a județului Galați 
pentru o perioadă de un an, cu posibilitatea prelungirii duratei în condițiile în care 
Consiliul Județean Galați face dovada necesității prelungirii acceptării deșeurilor la CMID-
Roșiești. 

  Astfel, prin actele adiționale nr. 6/2019 și nr. 10/2020 la contractul de delegare a 
gestiunii serviciului de salubrizare a județului Vaslui nr. 16452/19.12.2017, încheiate 
de Unitatea Administrativ – Teritorială Județul Vaslui cu operatorul SC ROMPREST 
ENERGY SRL BUCUREȘTI, s-a prevăzut că deșeurile provenite din județul Galați pot fi 
depozitate la depozitul CMID Roșiești pe o perioadă de 1 an de la data intrării în 
vigoare a contractelor încheiate de operatorul depozitului CMID Roșiești cu operatorii 
de colectare și transport de pe raza teritorială a județului Galați.  

Prelungirea acestui acord se va face doar prin semnarea unui act adițional la 
contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare a județului Vaslui nr. 
16452/19.12.2017.  

Prin adresa nr. 8151/21.07.2021, Consiliul Județean Galați solicită Consiliului 
Județean Vaslui prelungirea perioadei depozitării temporare la depozitul ecologic CMID 
- Roșiești, județul Vaslui, pentru aproximativ 3.100 tone/lună de deșeuri menajere 
nepericuloase generate de 59 unități administrative de pe raza județului Galați, până 
la intrarea în operare a depozitului conform de deșeuri de la Valea Mărului. 

Menționăm faptul că la depozitul CMID Roșiești a fost depozitată, în perioada 
iulie 2020 – iunie 2021, o cantitate totală de 82.371,19 tone deșeuri (incluzând 
23.983,03 tone deșeuri provenind din județul Galați), față de cantitatea de 83.340 
tone deșeuri prevăzută a fi depozitată pentru anul 2020.       



Având în vedere cele de mai sus, apreciez ca fiind necesară și oportună inițierea 
proiectului de hotărâre pentru aprobarea încheierii unui Act Adițional la Contractul de 
delegare a gestiunii serviciului de salubrizare a județului Vaslui nr. 16452/19.12.2017. 
II. Impactul socio-economic: nu este cazul. 
III. Impactul financiar asupra bugetului județului: nu este cazul. 
IV. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare: nu este cazul. 
V. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului de hotărâre în cauză:  
nu este cazul. 
VI. Activități de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre în  
cauză: nu este cazul. 
VII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituționale și 
funcționare preconizate: după adoptarea hotărârii, va fi încheiat Actul adițional 
nr.12 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare a județului Vaslui 
nr. 16452/19.12.2017, în forma prezentată în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

          Hotărâre se va comunica Instituției  Prefectului  - Județul  Vaslui, președintelui 
consiliului județean, Consiliului Județean Galați, operatorului SC ROMPREST ENERGY 
SRL BUCUREȘTI, Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară a județului Vaslui, 
Ministerului Fondurilor Europene - Direcția Generală Programe Europene 
Infrastructură Mare, Direcției Tehnice din cadrul aparatului de specialitate al 
consiliului județean în vederea aducerii la îndeplinire și va fi publicat pe site-ul 
www.cjvs.eu și în Monitorul Oficial Local. 
VIII. Concluzii, constatări și propuneri: 
        Ținând cont de argumentele prezentate mai sus, considerăm necesară și 
oportună inițierea proiectului de hotărâre pentru aprobarea încheierii unui Act 
Adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare a județului 
Vaslui nr. 16452/19.12.2017 care este atașat prezentului referat de aprobare și 
elaborat cu sprijinul Direcției Tehnice. 
        Pentru aceste considerente, propunem analizarea proiectului de hotărâre 
întocmit, în vederea supunerii lui spre aprobare, în prima ședință a Consiliului 
Județean Vaslui. 
 

 

 
PREȘEDINTE, 

Dumitru Buzatu 
 

http://www.cjvs.eu/


 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
DIRECŢIA TEHNICĂ 
Nr. 10744/26.07.2021              
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea încheierii unui act adițional 

la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare a județului Vaslui 
nr. 16452/19.12.2017 

 
 

 
         În conformitate cu prevederile art. 182 alin.(4), coroborat cu art. 136 din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, Direcția Tehnică, în calitatea sa de compartiment 
de resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, a studiat 
Proiectul de hotărâre pentru aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul de 
delegare a gestiunii serviciului de salubrizare a județului Vaslui nr. 16452/19.12.2017 și a 
constatat următoarele: 
 
a)Domeniul reglementat: administrație publică locală, atribuții privind gestionarea 
serviciilor publice de interes județean/încheiere act adițional la Contractul de delegare 
a gestiunii serviciului de salubrizare a județului Vaslui nr. 16452/19.12.2017. 
 
b)Impactul financiar asupra bugetului : nu este cazul. 
 
c)Compatibilitatea și conformitatea cu legile, ordonanțele, hotărârile Guvernului, 
strategiile naționale și legislația secundară(ordine, instrucțiuni, normative, 
regulamente, etc.), în limitele și în a căror implementare și aplicare este elaborat 
respectivul proiect de hotărâre:  
 
Prin proiectul de hotărâre analizat se respectă și se pun în aplicare prevederile/normele 
aplicabile domeniului reglementat, respectiv: 
- adresa Ministerul Fondurilor Europene - Direcția Generală Programe Europene 
Infrastructură Mare nr. 56760/CG/10.08.2018; 
- art. 33 din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare a județului 
Vaslui nr. 16452/19.12.2017; 
- art. IV din Actul Adițional nr. 3 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de 
salubrizare a județului Vaslui nr. 16452/19.12.2017; 
- 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. 
 



Ținând seama cele prezentate mai sus, apreciem că proiectul de hotărâre 
fundamentat, din punctul de vedere al reglementărilor specifice aplicabile, respectiv al 
legalității, raportat la atribuțiile și competențele specifice acestui compartiment, sens în 
care propunem supunerea acestuia spre dezbatere și adoptare în ședința Consiliului 
Județean Vaslui. 
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nume/Prenume Funcția Data Semnătura 
Avizat - Vieru Mariana Director executiv 26.07.2021  
Verificat - Toma Cătălin Alexandru Director executiv adjunct -  
Verificat – Burcioagă Aurelia Șef serviciu 26.07.2021  
Întocmit 1 ex. – Cretu Iulian-Robert Consilier 26.07.2021  

 










