
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Nr. 13875/24.09.2021 
 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.158/2021 

privind solicitarea trecerii unor imobile din domeniul public al statului  
și din administrarea Agenției Naționale pentru Zootehnie  

”Prof. dr. G.K. Constantinescu” în domeniul public al Județului Vaslui 
 
 

Având în vedere: 
 - referatul de aprobare nr. 13875 din 24.09.2021 al președintelui Consiliului 
Județean Vaslui; 
          - adresele Agenției Naționale pentru Zootehnie „Prof.dr. G.K. Constantinescu” 
nr.10140/19.08.2021 și nr. 11310/22.09.2021; 

- referatul nr. 13869 din 24.09.2021 al Direcției Tehnice din cadrul aparatului de 
specialitate al consiliului județean; 
 - raportul de specialitate nr. 13879 din 24.09.2021 al Direcției Economice din 
cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean; 
 - avizele comisiilor de specialitate al consiliului județean: Comisia juridică şi de 
disciplină, administrație publică locală şi coordonarea consiliilor locale; 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. f), ale art. 287 și art. 292 alin. (1) - (7) din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
- art. 858 și art. 860 alin.(3) teza finală din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
- H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din 

domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare; 
          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 completările ulterioare; 

Consiliul Judeţean Vaslui 
HOTĂRĂŞTE: 

 
      Art.1. – (1) Se solicită trecerea unor imobile, având datele de identificare prevăzute 
în  anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului 
și din administrarea Agenției Naționale pentru Zootehnie ”Prof. dr. G.K. Constantinescu” 
în domeniul public al Județului Vaslui. 
      (2) Transmiterea imobilelor prevăzute la alin.(1) în domeniul public al Județului 
Vaslui se face în scopul amenajării unei instalații cu echipamentele aferente pentru 
tratarea deșeurilor din demolări și construcții, a unor stații de compostare, cu anexele 
aferente, a unei stații de tratare mecano-biologică, a unui adăpost pentru animalele 
aflate în pericol, precum și a unor perdele de protecție aferente obiectivelor de 
investiții. 
      (3) Dacă în termen de 30 ani de la data preluării imobilelor prevăzute la alin.(1) nu se 
finalizează obiectivele de investiții, imobilele transmise revin, în condițiile legii, în 
domeniul public al statului. 
      Art.2. – Se declară bunurile imobile prevăzute la art.1 ca fiind bunuri de interes 
public județean. 



      Art.3. – (1) Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al consiliului 
județean, cu sprijinul Direcției Administrație Publică, va întocmi Nota de fundamentare și 
proiectul de Hotărâre a Guvernului necesare trecerii imobilelor prevăzute la art.(1) în 
domeniul public al Județului Vaslui. 
      (2) Se împuternicește domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean 
Vaslui, ca, în numele și pentru Județul Vaslui, să efectueze toate demersurile legale și să 
semneze orice document în vederea aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
      Art.4. – Secretarul general al județului va comunica, în termenul prevăzut de lege, 
prezentul act administrativ Instituţiei Prefectului - Judeţul Vaslui, președintelui 
Consiliului Județean Vaslui, Direcției Economice și Direcției Administrație Publică din 
cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean și va asigura publicarea acestuia 
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 
 
 
 
 

                                                             DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ 
                                                                  Am luat la cunoştinţă de acest înscris oficial 
                                                                şi îmi asum responsabilitatea asupra legalităţii. 
                                                    Director  executiv, 
                                                                                      Mihaela Dragomir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Pentru adoptarea prezentului proiect de hotărâre 
                          este necesar votul majorității simple. 
 
                                                         
 
 



 
   
                                                                                                           Anexa 

la Hotărârea nr. ____/2021 
 

 
 
 
 

Datele de identificare 
ale imobilelor a căror trecere se solicită din domeniul public al statului  și din 

administrarea Agenției Naționale pentru Zootehnie ”Prof. dr. G.K. Constantinescu” 
în domeniul public al Județului Vaslui  

 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Denumire 
imobil 

Locul unde 
este situat 
imobilul 

Elemente de identificare Valoarea de inventar 
-lei- 

1 Teren agricol   
Jud. Vaslui, 
mun. Vaslui, 
- extravilan 

Sup. teren din acte: 164.902 mp 
- arabil 
Nr. CF: 79721 UAT Vaslui 
Sup. teren din acte: 283.769 mp 
- arabil 
Nr. CF: 79713 UAT Vaslui 

7.563.563,00 
 

2 
Fermă 
berbeci 

reproducție 

Jud. Vaslui, 
mun. Vaslui, 
sub. Moara 
Greci 

Suprafață teren = 18.101 mp 
C1 – s. construită la sol: 89 mp; 
hidrofor; Su = 21,77 mp; 
C2 – s. construită la sol: 1102 mp; 
saivan; Su = 1040,91 mp; 
C3 – s. construită la sol: 1102 mp; 
saivan; Su = 1049,67 mp; 
C4 – s. construită la sol: 1102 mp; 
saivan; Su = 1049,67 mp; 
C5 – s. construită la sol: 55 mp; 
saivan; Su = 524,14 mp; 
 

179.696,00 

 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
PREȘEDINTE 
Nr.13875/24.09.2021         
      

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind solicitarea trecerii unor imobile din domeniul 

public al statului și din administrarea Agenției Naționale pentru Zootehnie  
”Prof. dr. G.K. Constantinescu” în domeniul public al Județului Vaslui 

 
I. Motivul adoptării proiectului de hotărâre în cauză: 

Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor 2020-2025 aferent Județului Vaslui 
este elaborat în baza Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și 
completările ulterioare, aceasta transpunând în legislația națională Directiva 
2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind 
deșeurile și de abrogare a anumitor directive, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene (JOUE) seria L nr. 312 din 22 noiembrie 2008. Scopul acestei legi este de a 
stabili măsurile necesare pentru protecția mediului și a sănătății populației, prin 
prevenirea sau reducerea efectelor adverse determinate de generarea și gestionarea 
deșeurilor și prin reducerea efectelor generale ale folosirii resurselor și creșterea 
eficienței folosirii acestora. Raportat la cadrul normativ descris și la prevederile 
Ordinului Ministerului Mediului nr.140/2019 cu privire la aprobarea Metodologiei 
pentru elaborarea, monitorizarea, evaluarea și revizuirea planurilor județene de 
gestionare a deșeurilor, Consiliul Județean Vaslui are obligația revizuirii planului 
județean de gestionare a deșeurilor, conform  legii. 

Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Vaslui este responsabilă cu 
gestionarea deșeurilor din construcții și demolări (DCD) generate de persoanele 
fizice, gestionarea DCD produse de operatorii economici fiind exclusiv în 
responsabilitatea acestora. Însă, conform PJGD, una dintre principalele probleme 
întâmpinate la nivel național este insuficiența capacităților de tratare și a depozitelor 
pentru deșeuri inerte, problemă care ar putea fi rezolvată în cadrul procesului de 
planificare la nivel județean. Suprafața estimată este de 2 ha pentru depozitarea DCD 
nevalorificabile si 1 ha pentru instalații și echipamente corespunzătoare tratării DCD. 

Deșeurile verzi din parcuri, grădini și cimitire din localitățile județului Vaslui, 
provenind de pe domeniul public, pot fi compostate în situ sau sunt colectate 
separat, prin grija autorităților publice locale și transportate prin mijloace proprii. Nu 
se admit transportul și recepția deșeurilor biodegradabile colectate separat la 
depozitul județean de deșeuri nepericuloase Roșiești. În acest sens, estimăm o 
suprafață necesara de 1,5 ha pentru o stație de compostare și anexe. Totodată, se va 
realiza și o instalație de compostare în sistem închis (tunel) pentru care se estimează 
o suprafață necesară de 1 ha. 

De asemenea, în momentul de față, nu există instalații de tratare mecano-
biologică (TMB) la nivelul Județului Vaslui, urmând a fi evaluate variantele de TMB cu 
bio uscare, respectiv TMB cu digestie anaerobă pentru tratarea biologică, opțiune în 
cadrul căreia se va lua în considerare combinarea cu digestia anaerobă ca activitate 
de reciclare. Aceasta înseamnă că o unitate de digestie ar putea fi folosită pentru 
tratarea deșeurilor biodegradabile din deșeurile reziduale, iar o altă unitate de 
digestie pentru tratarea biodeșeurilor colectate separat. Indiferent de opțiunea 
selectată, este obligatoriu ca partea de tratare mecanică din instalația TMB să dețină 
o tehnologie care să permită selectarea unui procent cât mai ridicat din deșeurile 
supuse sortării în vederea reciclării (de exemplu, sortarea optică). Conform PJGD, la 
determinarea capacității instalațiilor noi de tratare a deșeurilor reziduale (instalații 
de tratare mecano-biologică) se va ține seama de faptul ca input-ul stabilit trebuie să 
fie asigurat pe o perioadă de 20-30 ani (durata medie de viață a instalațiilor) în 
condițiile de creștere a obiectivelor de reciclare și a obiectivului de reducere a 



cantității depozitate din pachetul economiei circulare. Astfel, capacitatea 
instalațiilor de tratare a deșeurilor reziduale trebuie să țină seama de ținta cea mai 
mare de reciclare, respectiv cea din anul 2035. Totodată, la planificarea și 
proiectarea instalațiilor TMB se va ține seama de garantarea utilizării SRF la 
coincinerare (fabrici de ciment si/sau centrale termice). Fiind o cerință categorică de 
eligibilitate care trebuie îndeplinită pentru amplasarea unei instalații TMB, existența 
unui amplasament de minim 5 ha, estimăm că în situația noastră, o suprafață de 8 ha 
este suficientă. În Planul de acțiune pentru gestionarea deșeurilor municipale, capitol 
din Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor, este inclus termenul de îndeplinire 
pentru finalizarea acestor investiții anul 2024.      

Art. 24^3 din Legea nr. 205/2004 privind protecția animalelor, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, stabilește obligația consiliului județean de a 
asigura cu caracter continuu şi permanent servicii publice de adăpostire a animalelor 
ce fac obiect al ordinului de plasare în adăpost. Aceste serviciile publice se asigură 
prin una sau mai multe dintre următoarele modalităţi: 
    a) organizarea şi funcţionarea unor adăposturi proprii, înregistrate sanitar-
veterinar în condiţii stabilite prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare 
Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor; 
    b) încheierea unor contracte cu grădini zoologice, acvarii publice şi centre de 
reabilitare şi/sau îngrijire pentru animalele din fauna sălbatică, inclusiv cele deţinute 
de organizaţii neguvernamentale de protecţie a animalelor; 
    c) încheierea unor contracte cu adăposturi pentru câini fără stăpân sau a altor 
adăposturi pentru animale domestice, inclusiv cele deţinute de organizaţii 
neguvernamentale de protecţie a animalelor. 

Serviciile publice de adăpostire a animalelor aflate în pericol constau în 
capturarea/preluarea/ridicarea, asistență veterinară de urgență, inclusiv intervenția 
chirurgicală, transportul, cazarea, hrănirea, deparazitarea, vaccinarea și controlul 
bolilor animalelor. 

Din cele arătate mai sus, pentru îndeplinirea acestei obligații legale s-a 
încercat încheierea de contracte de colaborare cu diferite entități cu activitate în 
domeniul specific gestionării acestei probleme, însă nu s-a primit nici un răspuns 
afirmativ în vederea unei colaborări. 

Agenția Națională pentru Zootehnie ”Prof.dr. G.K. Constantinescu” a transmis 
prin adresa nr. 10140/19.08.2021 că are în administrare, în municipiul Vaslui, bunuri 
imobile excedentare, prezentate anexa prezentului proiect de hotărâre. 

Bunul imobil denumit „Ferma berbeci reproducție”, având suprafața de 18.101 
mp, corespunde prevederilor legale pentru de a organiza un adăpost propriu pentru 
animale aflate în pericol, ca serviciu de utilitate publică. 

Conform Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecție, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, toate aceste obiective vor fi în 
mod obligatoriu înconjurate de perdele de protecție din arbori plantați în jurul 
fiecărei instalații; astfel, întreg perimetrul va fi asigurat cu o perdea de protecție de 
12 metri lățime, rezultând o suprafață de 26,64 ha. 

Ținând cont de investițiile ce se intenționează a fi realizate de către consiliul 
județean, conform atribuțiilor reținute în sarcina sa de lege, bunurile imobile din 
anexa la proiectul de hotărâre sunt de interes public județean. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, precum și faptul că terenurile publice 
și private libere din județul Vaslui, pe care se pot dezvolta investiții de interes public 
județean sunt tot mai puține, propunem demararea procedurilor de trecere a 
bunurilor imobile „Fermă berbeci reproducție” și „Teren agricol” din domeniul public 
al statului și din administrarea Agenției Naționale pentru Zootehnie ”Prof. dr. G.K. 
Constantinescu” în domeniul public al Județului Vaslui, conform prevederilor 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare. 

Menționăm că, potrivit adresei Agenției Nationale pentru Zootehnie ”Prof.dr. 
G.K. Constantinescu” nr. 11410/22.09.2021, bunurile imobile solicitate a fi transmise 



în proprietate nu sunt grevate de sarcini și nu fac obiectul unor litigii aflate pe rolul 
instanțelor de judecată ori a cererilor de restituire, conform legilor proprietății în 
vigoare.    

II. Impactul socio-economic: îmbunătăţirea calităţii vieţii cetăţenilor județului 
Vaslui, protecția mediului și a sănătății populației, precum și crearea unor noi locuri 
de muncă prin realizarea investițiilor propuse. 
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:  
adresa Agenției Naționale pentru Zootehnie ”Prof.dr. G.K. Constantinescu” 
nr.10140/19.08.2021, înregistrată la Consiliul Județean Vaslui sub nr. 
12024/23.08.2021. 
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 : 

          După adoptare, actul administrativ va fi comunicat Instituției Prefectului – 
Județul Vaslui în vederea exercitării controlului de legalitate, președintelui consiliului 
județean, Direcției Economice și Direcției Administrație Publică din cadrul aparatului 
de specialitate al consiliului județean în vederea aducerii la îndeplinire. 

  Totodată, hotărârea va fi publicată pe site-ul www.cjvs.eu și în Monitorul 
Oficial Local. 
VIII. Concluzii, constatări și propuneri: 
 Ținând cont de argumentele prezentate mai sus, apreciem ca fiind necesară și 
oportună inițierea proiectului de hotărâre anexat, proiect elaborat cu sprijinul 
Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 
Vaslui. 

Astfel, propunem analizarea și adoptarea proiectului de hotărâre în cauză, în 
prima ședință ordinară a consiliului județean. 

 
 
 

PREȘEDINTE, 
Dumitru Buzatu 



 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
DIRECŢIA ECONOMICĂ 
Nr.13879/24.09.2021 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind solicitarea trecerii unor imobile din domeniul 

public al statului și din administrarea Agenției Naționale pentru Zootehnie  
”Prof. dr. G.K. Constantinescu” în domeniul public al Județului Vaslui 

 
         În conformitate cu prevederile art. 182 alin.(4) coroborate cu art. 136 din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, Direcția Economică, în calitatea sa de 
compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 
Vaslui, a studiat proiectul de hotărâre privind solicitarea trecerii unor imobile din 
domeniul public al statului și din administrarea Agenției Naționale pentru Zootehnie 
”Prof. dr. G.K. Constantinescu” în domeniul public al Județului Vaslui și a constatat 
următoarele: 

a)Domeniul reglementat: administrație publică locală/alte atribuții /solicitarea 
trecerii unor imobile din domeniul public al statului în domeniul public al Județului 
Vaslui; 

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 Partea V, Titlul I, 
CAP. III, Secțiunea a 3-a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, propun analizarea și supunerea spre 
dezbatere a proiectului de hotărâre privind solicitarea trecerii unor imobile din 
domeniul public al statului și din administrarea Agenției Naționale pentru Zootehnie  
”Prof. dr. G.K. Constantinescu” în domeniul public al Județului Vaslui în plenul 
consiliului județean. 
 
 

Director executiv, 
Țuțuianu Mircea 

 






























