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PROIECT DE HOTĂRÂRE  nr. 223 
pentru aprobarea Planului de investiții pentru anul 2022, aferent activelor date în 

administrare/concesiune pentru Sistemul Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul 
Vaslui, care se finanțează din Fondul de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare (FIID) 

 
 
 

Având în vedere : 
- referatul de aprobare al președintelui Consiliului Județean Vaslui nr. 18375/10.12.2021; 
- referatul nr. 17465 din 25.11.2021 al Direcției Tehnice din cadrul aparatului de specialitate 

al consiliului județean; 
- raportul de specialitate al Direcției Tehnice din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Vaslui nr. 18376/10.12.2021; 
- avizele comisiilor de specialitate ale consiliului județean: Comisia juridică și de disciplină, 

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

    în conformitate cu prevederile: 
- art. 173 alin. (1) lit. d) și alin. (5) lit. i) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
- Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea şi 

utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a 
infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din 
partea Uniunii Europene, actualizată, 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 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
 Art.1. – Se aprobă Planul de investiții pentru anul 2022 aferent activelor date în 
administrare/concesiune pentru Sistemul Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul 
Vaslui, care se finanțează din Fondul de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare (FIID), conform anexei 
care face parte din prezenta hotărâre. 

Art.2. – (1) Sumele prevăzute în anexa la prezenta hotărâre reprezintă valori estimative, 
valorile reale ale sumelor vor fi cele rezultate ca urmare a derulării procedurilor de licitație 
publică, conform prevederilor legale în vigoare. 

(2) În cazul în care se vor înregistra depășiri ale sumelor aprobate, acestea vor fi supuse 
aprobării Consiliului Județean Vaslui. 
          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, 



Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară a județului Vaslui, Direcției Economice și 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 
 

                                                                                         Direcția Administrație Publică  
                                                                              Am luat la cunoștință de acest înscris oficial și                                                                                                                                          

îmi asum responsabilitatea asupra legalității 
                                                                         Director executiv, 
                                                                          Mihaela Dragomir 

 
 
Pentru adoptarea prezentului  
proiect de hotărâre este necesar                            
      votul majorității simple.                                       
                                                                                                     
                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                             



 
Anexa  

la Hotărârea nr.      /2021     
 

 
 
 
 

Planului de investiții pentru anul 2022, aferent activelor date în administrare/concesiune 
pentru Sistemul Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Vaslui, care se 

finanțează din Fondul de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare (FIID) 
 
 
 
 
 
Nr. 
crt. 

Denumire investiție Valoarea estimativă 
lei, cu TVA 

1. Treaptă suplimentară pentru completarea Stației de 
tratare a levigatului din cadrul Centrului Integrat de 
Management al Deșeurilor Solide Roșiești 

2.800.000 

 TOTAL 2.800.000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
PREȘEDINTE 
Nr. 18375 din 10.12.2021         
           
                  

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Planului de investiții pentru anul 2022, 

aferent activelor date în administrare/concesiune pentru Sistemul Integrat de 
Management al Deșeurilor Solide în județul Vaslui, care se finanțează din Fondul 

de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare (FIID) 
 

I. Motivul adoptării proiectului de hotărâre în cauză: 
 

 Județul Vaslui, prin Consiliul Județean Vaslui, a obținut în cursul anului 2011, 
finanțare nerambursabilă pentru proiectul: „Sistem integrat de management al 
deșeurilor solide în județul Vaslui”, în cadrul Programului POS Mediu, Axa prioritară 2. 

Obiectivul general al proiectului „Sistem integrat de management al deșeurilor 
solide în județul Vaslui” este dezvoltarea unui sistem durabil de gestionare a 
deșeurilor cu reducerea impactului asupra mediului în județul Vaslui, prin 
îmbunătățirea serviciului de gestionare a deșeurilor şi reducerea numărului de 
depozite neconforme existente, în conformitate cu practicile şi politicile Uniunii 
Europene. 

În cadrul proiectului, în anul 2014, adaptată cerințelor legislative și tehnologiei 
existente la acea dată, a fost realizată o stație de tratare a levigatului în incinta 
depozitului ecologic CMID Roșiești, județul Vaslui. 

Din adresele operatorului depozitului, precum și din constatările efectuate cu 
ocazia vizitelor pe teren de către reprezentanți ai Direcției Tehnice, rezultă că o 
cantitate de aproximativ 25.000 mc de levigat s-a acumulat în celula 1 de depozitare a 
deșeurilor, de la data începerii operării acesteia. Cantitatea de levigat este rezultatul 
descompunerii fracției biodegradabile din deșeurile ce au fost depozitate pe depozit în 
lipsa unei instalații de tratare de tip TMB, precum și aportului de ape meteorice 
acumulate în timpul operării depozitului; canalul de scurgere al acestora a fost 
obturat, conform prevederilor proiectului tehnic de operare a depozitului, pentru a nu 
permite amestecul apelor meteorice cu levigatul. De asemenea, datorită variației 
compoziției deșeurilor depozitate zilnic, levigatul își schimbă concentrația ceea ce 
poate duce la o durată mai mare de tratare și scăderea cantității de levigat tratat 
pregătit pentru deversare. 

Proiectul tehnic al stației de tratare a levigatului prevede o capacitate maximă 
de deversare în emisar atunci când condițiile climatice permit (temperaturi de peste 
200 C), de cca. 50 mc/zi de levigat tratat prin procedeul SBR (tratare în două trepte, 
prima treaptă biologică și a doua treaptă cu substanțe chimice/reactivi). 

Luând în considerare aspectele tehnice legate de stația de tratare a levigatului, 
capacitatea ei este de maxim 50 mc/zi, capacitate ce poate fi atinsă doar în 
următoarele condiții: 

- condiții climatice favorabile care permit funcționarea treptei biologice la 
randamentul proiectat;  

- existența unei stații de tratare mecano-biologice cu digestie aerobă sau 
anaerobă a deșeurilor (tip TMB). 

Pentru a înlătura dependența randamentului STL de factorii anteriori 
menționați, este necesară o treaptă suplimentară de tratare a levigatului, treaptă ce 



va duce atât la scăderea concentrațiilor compușilor din levigat până la obținerea 
indicatorilor pentru deversare, cât și la atingerea capacității maxime de levigat tratat. 

Prin Autorizația de gospodărire a apelor emisă de ABA Prut Bârlad pentru 
Centrul de Management Integrat al Deșeurilor au fost stabilite valorile limită ale 
indicatorilor fizico-chimici din apele uzate epurate în punctele de evacuare în 
receptorul natural, râul Idrici, mai mici decât cei prevăzuți în Anexa 3 NORMATIV 
privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanţi a apelor uzate industriale şi urbane 
la evacuarea în receptorii naturali, NTPA-001/2002 din HG nr. 188/2002 pentru 
aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor 
uzate, cu modificările și completările ulterioare, din cauza debitului scăzut al 
emisarului. 

De asemenea, ABA Prut Bârlad ne aduce la cunoștință faptul că levigatul epurat 
ce nu îndeplinește condițiile pentru deversare nu poate fi recirculat pe depozitul de 
deșeuri așa cum a fost propus în proiect sau folosit la spălatul aleilor din incintă sau a 
roților mașinilor de gunoi, ci numai recirculat prin bazinul tampon reluând ciclul de 
tratare. Astfel, prin completarea stației cu o treaptă suplimentară, aceasta va ajuta 
procesul de epurare a stației existente și va avea ca rezultat o creștere a cantității de 
levigat tratat și evacuat la parametrii stabiliți de către instituțiile abilitate în 
gestionarea apelor. Din studiile de piață realizate de operatorul depozitului au fost 
identificate mai multe soluții de completare a stației de tratare a levigatului. Dintre 
acestea a fost selectată varianta care nu modifică  soluția tehnică actuală (SBR) și este 
compatibilă cu prevederile contractuale privind investițiile .  

Valoarea estimată a investiției pentru completarea stației de tratare a 
levigatului cu o treaptă suplimentară este de aproximativ 2.800.000 lei (inclusiv TVA, 
probe tehnologice, avize, acorduri etc.).  

În conformitate cu art. 10 din Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 198/2005 
privind constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi 
dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care 
beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene, 
actualizată, cu modificările și completările ulterioare, unitatea administrativ-
teritorială prezintă pentru aprobare autorităţii administraţiei publice locale planul de 
investiţii aferent activelor date în administrare sau în concesiune care se finanţează 
din Fondul IID pentru anul următor, până la data de 30 noiembrie a fiecărui an. Suma 
disponibilă în contul FIID, la această dată, este de 3.349.310,70 lei, sumă provenită 
din redevență pentru activele, din cadrul Sistemul integrat de management al 
deșeurilor, date în administrare/concesionate operatorilor de salubrizare ce își 
desfășoară activitatea în județul Vaslui. 

Pe baza consultărilor cu operatorul, autoritatea administraţiei publice locale 
aprobă Planul de Investiţii aferent activelor date în administrare sau în concesiune 
finanţate din fondul IID pentru anul următor până la data de 31 decembrie.       

Având în vedere cele de mai sus, apreciem ca fiind necesară și oportună 
inițierea proiectului de hotărâre pentru aprobarea Planului de investiții pentru anul 
2022, aferent activelor date în administrare/concesiune pentru Sistemul Integrat de 
Management al Deșeurilor Solide în județul Vaslui, care se finanțează din Fondul de 
Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare (FIID). 
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:  
consultarea operatorilor (adresa nr. 16435/10.11.2021). 
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:  
Hotărâre se va comunica Instituției  Prefectului  - Județul  Vaslui, președintelui 

consiliului județean, Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară a județului Vaslui, 
Direcției Economice și 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 Planului de investiții 
pentru anul 2022, aferent activelor date în administrare/concesiune pentru Sistemul 
Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Vaslui, care se finanțează din 
Fondul de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare (FIID) 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 
 



 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
DIRECŢIA TEHNICĂ 
Nr. 18376/10.12.2021              
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Planului de investiții pentru anul 2022 aferent 

activelor date în administrare/concesiune pentru Sistemul Integrat de Management al 
Deșeurilor Solide în județul Vaslui, care se finanțează din  

Fondul de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare (FIID) 
 
 
         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 
Planului de investiții pentru anul 2022 aferent activelor date în administrare/concesiune 
pentru Sistemul Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Vaslui, care se 
finanțează din Fondul de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare (FIID) și a constatat următoarele: 
 
a)Domeniul reglementat: administrație publică locală, atribuții privind gestionarea serviciilor 
publice de interes județean. 
 
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: 
- art. 173 alin. (1) lit. d) și alin. (5) lit. i) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
- Ordonanța de Urgență nr. 198 din 22 decembrie 2005 privind constituirea, alimentarea şi 
utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a 
infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din 
partea Uniunii Europene, actualizată, 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 07.12.2021  
Verificat - Toma Cătălin Alexandru Director executiv adjunct 07.12.2021  
Verificat – Burcioagă Aurelia Șef serviciu 07.12.2021  
Întocmit 1 ex. – Cretu Iulian-Robert Consilier 07.12.2021  

 








