
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
Nr. 9528/16.06.2022 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 116 
privind aprobarea depunerii proiectului „Sprijin în pregătirea aplicației de finanțare, 
pentru proiectul Extinderea sistemului integrat de management al deșeurilor solide  

în județul Vaslui” și a cheltuielilor legate de proiect 
 

Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 9528/16.06.2022  al președintelui Consiliului Județean 

Vaslui; 
- rapoartele de specialitate ale Direcției Tehnice și Direcției Economice din cadrul 

aparatului de specialitate al consiliului județean nr.9530/16.06.2022, respectiv                              
nr. 9532/16.06.2022;  

- avizele comisiilor de specialitate ale consiliului județean: Comisia juridică şi de 
disciplină, administrație publică locală și coordonarea consiliilor locale, Comisia pentru 
strategii, prognoze şi programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe şi integrare 
europeană, Comisia de dezvoltare urbanistică şi amenajarea teritoriului, protecția 
mediului înconjurător şi turism, administrarea domeniului public şi privat de interes 
județean;  

în conformitate cu prevederile:  
- art. 173 alin. (1) lit. b), lit. d) și alin. (5) lit. i) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
- Ghidului de finanțare al  Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa 

prioritară 3. Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al 
resurselor Prioritatea de investiție 3.1. Reducerea numărului depozitelor neconforme și 
creșterea gradului de pregătire pentru reciclare a deșeurilor în România, apel de proiecte 
POIM/870/3/1/Reducerea numărului depozitelor neconforme și creșterea gradului de 
pregătire pentru reciclare a deșeurilor în România; 

- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, cu modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 39/2022 privind aprobarea depunerii 
proiectului „Sprijin în pregătirea aplicației de finanțare, precum și a documentațiilor de 
atribuire pentru proiectul Extindere a sistemului integrat de management al deșeurilor 
solide în județul Vaslui” și a cheltuielilor legate de proiect; 

în temeiul art. 182 și al art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

Consiliul Judeţean Vaslui    
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. - Se aprobă depunerea proiectului „Sprijin în pregătirea aplicației de 
finanțare atribuire pentru proiectul Extinderea sistemului integrat de management al 
deșeurilor solide în județul Vaslui” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului 
Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 3. Dezvoltarea infrastructurii de 
mediu în condiții de management eficient al resurselor Prioritatea de investiție 3.1. 
Reducerea numărului depozitelor neconforme şi creșterea gradului de pregătire pentru 
reciclare a deșeurilor în România, apel de proiecte POIM/870/3/1/Reducerea numărului 
depozitelor neconforme și creșterea gradului de pregătire pentru reciclare a deșeurilor în 
România. 

Art.2. - (1) Se aprobă valoarea totală a proiectului „Sprijin în pregătirea aplicației 
de finanțare pentru proiectul Extinderea sistemului integrat de management al deșeurilor 



solide în județul Vaslui”, în cuantum de 7.353.830,64 lei (inclusiv TVA). 
(2) Se aprobă contribuţia proprie a Județului Vaslui la cofinanțarea proiectului 

menționat la alin.(1), în valoare de 147.076,62 lei, reprezentând 2% din valoarea totală a 
proiectului. 

Art.3. – Se aprobă suportarea din bugetul local al județului Vaslui a sumelor 
reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului 
menționat la art.1.  

Art.4. – Consiliul Județean Vaslui va asigura resursele financiare necesare 
implementării optime a proiectului în condițiile acordării asistenței financiare 
nerambursabile, pe durata derulării proiectului „Sprijin în pregătirea aplicației de 
finanțare pentru proiectul Extinderea sistemului integrat de management al deșeurilor 
solide în județul Vaslui”. 

Art.5. – Consiliul Județean Vaslui se angajează să asigure resursele financiare 
necesare finalizării proiectului „Sprijin în pregătirea aplicației de finanțare pentru 
proiectul Extinderea sistemului integrat de management al deșeurilor solide în județul 
Vaslui” în cazul în care implementarea acestuia depășește perioada de eligibilitate a 
Programului Operațional Infrastructură Mare (31 decembrie 2023). 

Art.6. -  Se mandatează domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean 
Vaslui, să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare, în numele unității 
administrativ-teritoriale Județul Vaslui. 

Art.7. –   Aducerea la îndeplinire a prezentului act administrativ revine președintelui 
consiliului județean, Direcției Tehnice și Direcției Economice din cadrul aparatului de 
specialitate al consiliului județean. 

Art.8. – Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 39/2022 privind aprobarea 
depunerii proiectului „Sprijin în pregătirea aplicației de finanțare, precum și a 
documentațiilor de atribuire pentru proiectul Extindere a sistemului integrat de 
management al deșeurilor solide în județul Vaslui” și a cheltuielilor legate de proiect se 
abrogă. 

Art.9. – 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 și Direcției Economice 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, ______________ 2022 

                   PREŞEDINTE, 
                 Dumitru Buzatu 

 
                                                                                      Avizat  pentru legalitate:                  

                 SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
                     Diana – Elena Ursulescu 

 
             
                                                                                                           
                                                                                   Anexa nr. 1  
       
 
 
 
 
 
Pentru adoptarea prezentului proiect de hotărâre 
      este necesar votul majorității absolute. 

Direcţia Administraţie Publică 
Am luat la cunoştinţă de acest înscris oficial şi 
îmi asum responsabilitatea asupra legalităţii 

 Director executiv, 
Mihaela Dragomir 

 
 

http://www.cjvs.eu/


                                   

ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
Nr. 9528/16.06.2022 
                      

REFERAT   DE  APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului  

„Sprijin în pregătirea aplicației de finanțare pentru proiectul Extindere  
a sistemului integrat de management al deșeurilor solide în județul Vaslui”  

și a cheltuielilor legate de proiect 
 

 
I. Motivul adoptării proiectului de hotărâre: 

      Menționăm că prin Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 39/2022 a fost aprobată 
depunerea proiectului „Sprijin în pregătirea aplicației de finanțare, precum și a 
documentațiilor de atribuire pentru proiectul Extindere a sistemului integrat de management 
al deșeurilor solide în județul Vaslui” și a cheltuielilor legate de proiect.  

Valoarea proiectului trebuie să fie actualizată ca urmare a creșterii prețurilor din 
această perioadă. Astfel, valoarea totală actualizată a cererii de finanțare este de 
7.353.830,64 lei, iar contribuția proprie este de 147.076,62 lei.  

În Ghidul solicitantului se prevede că: 
- solicitanții eligibili în cadrul OS 3.1. sunt Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitară, 

prin consiliile județene; 
- sunt dovezi privind asigurarea cofinanțării proiectului - HCJ/HCL-uri privind 

aprobarea cofinanţării proiectului din partea Autorităților Locale. 
Având în vedere conținutul Ghidului solicitantului, precum și necesitatea depunerii 

aplicației de finanțare de către Consiliul Județean Vaslui în cadrul Programului Operațional 
Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 3. Dezvoltarea infrastructurii de mediu în 
condiții de management eficient al resurselor Prioritatea de investiție 3.1. Reducerea 
numărului depozitelor neconforme şi creșterea gradului de pregătire pentru reciclare a 
deșeurilor în România, apel de proiecte POIM/870/3/1/Reducerea numărului depozitelor 
neconforme și creșterea gradului de pregătire pentru reciclare a deșeurilor în România, 
activități orientative cuprinse la litera E., este necesară inițierea și aprobarea proiectului 
„Sprijin în pregătirea aplicației de finanțare pentru proiectul Extinderea sistemului integrat 
de management al deșeurilor solide în județul Vaslui” și a cheltuielilor legate de proiect.  

Obiectivul general al proiectului constă în elaborarea documentațiilor tehnico – 
economice necesare pentru extinderea și dezvoltarea sistemului integrat de management al 
deșeurilor solide în județul Vaslui, în vederea atingerii țintelor asumate de România prin 
Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană prin achiziționarea serviciilor de consultanță în 
vederea sprijinirii activității Autorității Contractante, respectiv Autorității de Management, 
pentru pregătirea proiectelor ce urmează să fie propuse spre finanțare, prin întocmirea 
documentațiilor tehnico – economice ce constituie parte integrantă a Aplicației de Finanțare. 

Scopul proiectului constă în sprijinirea activității Consiliului Județean Vaslui prin 
achiziționarea serviciilor de consultanță  și  expertiză de specialitate pentru elaborarea 
documentelor suport ale aplicației de finanțare pentru extinderea sistemului integrat de 
management al deșeurilor, care va conduce la atingerea țintelor asumate de România prin 
Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană și Directivelor europene din sectorul deșeurilor. 
Proiectul va contribui în mod substanțial şi la atingerea unuia dintre principalele obiective 
ale Strategiei Europa 2020, pe baza cărora a fost promovat şi Programul Operațional 
Infrastructura Mare. 

Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 39/2022, deși a fost transmisă la finanțator, 
nu a fost pusă în aplicare. 



II. Impactul socio-economic: nu este cazul. 
III. Impactul financiar asupra bugetului județului: contribuția proprie este de 

147.076,62 lei. Valoarea totală a cererii de finanțare este de 7.353.830,64 lei.                                                                                               
IV. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare: abrogarea Hotărârii 

Consiliului Județean Vaslui nr. 39/2022 a fost aprobată depunerea proiectului „Sprijin în 
pregătirea aplicației de finanțare, precum și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul 
Extindere a sistemului integrat de management al deșeurilor solide în județul Vaslui” și a 
cheltuielilor legate de proiect. 

V. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului de hotărâre: nu este cazul. 
VI. Activități de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre: nu 

este cazul. 
  VII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituționale şi 

funcționale preconizate: 
După adoptare, hotărârea va fi comunicată prin intermediul secretarului general al 

județului, în termenul prevăzut de lege, Instituției Prefectului – Județul Vaslui în vederea 
exercitării controlului de legalitate, președintelui consiliului județean, Direcției Tehnice și 
Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, în 
vederea aducerii la îndeplinire, precum și Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară a 
Județului Vaslui. 

Hotărârea se va publica pe site-ul www.cjvs.eu - secțiunea „Monitorul Oficial Local”. 
VIII. Concluzii, constatări şi propuneri:  
Având în vedere cele prezentare mai sus, considerăm necesară și oportună inițierea 

proiectului de hotărâre privind aprobarea proiectului „Sprijin în pregătirea aplicației de 
finanțare pentru proiectul Extinderea sistemului integrat de management al deșeurilor solide 
în județul Vaslui” și a cheltuielilor legate de proiect, proiect elaborat cu sprijinul Direcției 
Tehnice din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean. 

 Urgența adoptării acestui proiect de hotărâre este dată de necesitatea transmiterii 
hotărârii consiliului județean până la data de 30.06.2022. 

Pentru aceste considerente, propunem analizarea proiectului de hotărâre anexat în 
vederea supunerii acestuia spre dezbatere și aprobare în prima ședință a consiliului județean. 

 
 
 

PREȘEDINTE 
  Dumitru BUZATU 

 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.cjvs.eu/


 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL VASLUI 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

DIRECȚIA TEHNICĂ 

Nr. 9530/16.06.2022 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Sprijin în pregătirea 

aplicației de finanțare pentru proiectul Extinderea sistemului integrat de management al 
deșeurilor solide în județul Vaslui” și a cheltuielilor legate de proiect 

        
 În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) coroborate cu cele ale  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 analizat proiectul de hotărâre 
privind aprobarea depunerii proiectului „Sprijin în pregătirea aplicației de finanțare pentru 
proiectul Extinderea sistemului integrat de management al deșeurilor solide în județul Vaslui” 
și a cheltuielilor legate de proiect, propus de preşedintele Consiliului Judeţean Vaslui, domnul 
Dumitru Buzatu, în raport cu atribuțiile și competențele specifice acestui compartiment și a 
constatat următoarele: 

a) Domeniul reglementat: administrație publică locală/dezvoltarea economico - socială a 
județului/gestionarea serviciilor publice de interes județean; 

b) Impactul financiar asupra bugetului județului: Finanțarea investiției se va face din 
fonduri alocate prin Programului Operațional Infrastructură Mare, bugetul de stat și bugetul 
local, contribuția proprie fiind de 2% din valoarea proiectului, respectiv 147.076,62 lei. 

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: 

- Ghidul de finanțare al  Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa 
prioritară 3. Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al 
resurselor Prioritatea de investiție 3.1. Reducerea numărului depozitelor neconforme şi 
creșterea gradului de pregătire pentru reciclare a deșeurilor în România, apel de 
proiecte POIM/870/3/1/Reducerea numărului depozitelor neconforme și creșterea 
gradului de pregătire pentru reciclare a deșeurilor în România; 

- art. 173 alin. (1) lit. b), lit. d) și alin. (5) lit. i) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, cu modificările și completările ulterioare. 

d) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a 
compartimentului: abrogarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 39/2022 privind 
aprobarea depunerii proiectului „Sprijin în pregătirea aplicației de finanțare, precum 
și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul Extindere a sistemului integrat de 
management al deșeurilor solide în județul Vaslui” și a cheltuielilor legate de proiect. 

Ținând seama de cele precizate mai sus, apreciem că proiectul de hotărâre este 
fundamentat din punct de vedere al reglementărilor specifice aplicabile, raportat la atribuțiile 
și competențele specifice acestui compartiment. Propunem analizarea și supunerea acestuia 
spre dezbatere și adoptare în prima ședință a Consiliului Județean Vaslui. 

 
 

 
Numele şi prenumele Funcția Data Semnătura 

Avizat – Vieru Mariana Director  16.06.2022  
Verificat – Toma Cătălin Alexandru Director adjunct 16.06.2022  
Întocmit 2 ex. – Burcioagă Aurelia Șef serviciu 16.06.2022  

 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
DIRECȚIA  ECONOMICĂ 
Nr. 9532 din 16.06.2022 
 
 

RAPORT  DE  SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Sprijin în pregătirea 
aplicației de finanțare pentru proiectul Extinderea sistemului integrat de management al 

deșeurilor solide în județul Vaslui” și a cheltuielilor legate de proiect 
 

În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) coroborate cu ale art. 136 din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, Direcția Economică a analizat proiectul de 
hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Sprijin în pregătirea aplicației de 
finanțare pentru proiectul Extinderea sistemului integrat de management al deșeurilor 
solide în județul Vaslui” și a cheltuielilor legate de proiect, în raport cu atribuțiile și 
competențele specifice acestui compartiment și a constatat următoarele:  

a) Domeniul reglementat: administrație publică locală/dezvoltarea economico-
socială a județului; 
          b) Impactul financiar asupra bugetului: cofinanțarea consiliului județean la 
implementarea proiectului poate fi suportată din bugetul local al județului în baza notelor 
de fundamentare a compartimentelor de specialitate și în limita fondurilor alocate cu 
această destinație. 

c) Compatibilitatea şi conformitatea cu legile, ordonanţele, hotărârile 
Guvernului, strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, 
normative, regulamente, etc.),  în limitele şi în a căror implementare şi 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 
prevederile:  

- art. 173 alin.(1) lit. d) și alin. (5) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și 
completările ulterioare. 

 
Ținând seama de constatările precizate mai sus, opinăm faptul că proiectul de 

hotărâre poate fi propus spre dezbatere în prima ședință a Consiliului Județean Vaslui.  
 
 

                                                    DIRECTOR EXECUTIV, 
                                                        Țuțuianu Mircea 

                  
 
 
 
  










