
ROMÂNIA 
JUDEȚUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
Nr. 2959/23.02.2022 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE  nr. 38 
privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului  Vaslui în  

Adunarea Generală a Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară de Utilități Publice  
pentru Serviciul de Alimentare cu Apă și de Canalizare din Municipiile  Vaslui, Bârlad, 

Huși și Orașul Negrești -  județul Vaslui (APC VASLUI) 
 
 

Având în vedere: 
- referatul de aprobare al președintelui Consiliului Județean Vaslui nr. 2959/23.02.2022; 
- adresele Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară de Utilități Publice pentru 

Serviciul de Alimentare cu Apă și de Canalizare din Municipiile  Vaslui,  Bârlad, Huși și Orașul 
Negrești județul Vaslui nr. 40/17.02.2022 și nr. 42/18.02.2022; 

- avizul Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități 
Publice nr. 952407/17.02.2022 privind modificarea prețului și tarifului pentru serviciile de 
alimentare cu apă și de canalizare pentru întreaga arie de operare, pentru S.C. AQUAVAS S.A. 
Vaslui, județul Vaslui; 

- raportul de specialitate al Direcției Tehnice nr. 2975/24.02.2022 din cadrul aparatului 
de specialitate al consiliului județean; 

- avizul consultativ al Comisiei juridice 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; 
- Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 
- Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, cu 

modificările și completările ulterioare; 
- H.G. nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv – cadru și a statutului – cadru 

ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități 
publice, cu modificările și completările ulterioare, 

- Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 2/2021 privind desemnarea reprezentantului 
Județului Vaslui în Adunarea Generala a Asociației  pentru Dezvoltare Intercomunitară de 
Utilități Publice  pentru Serviciul de Alimentare cu Apă și de Canalizare din Municipiile Vaslui, 
Bârlad, Huși și Orașul Negrești - județul Vaslui; 

- Actului Constitutiv și ale Statutului Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară de 
Utilități Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă și de Canalizare din Municipiile Vaslui,  
Bârlad, Huși și Orașul Negrești - județul Vaslui, cu modificările și completările ulterioare; 

- Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor publice de alimentare cu apă și de 
canalizare  nr. 1727/14.12.2010, încheiat între Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară 
de Utilități Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă și de Canalizare din Municipiile  
Vaslui, Bârlad, Huși și Orașul Negrești - județul Vaslui și S.C. AQUAVAS S.A. Vaslui, 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 Ș T E: 
 
 Art.1. – Se acordă un mandat special domnului Dumitru Buzatu, reprezentantul 
Județului Vaslui în Adunarea Generală a Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară de 



Utilități Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă și de Canalizare din Municipiile Vaslui, 
Bârlad, Huși și Orașul Negrești - județul Vaslui, să voteze în Adunarea Generală a Asociației, 
în numele și pe seama Județului Vaslui, pentru: 

a) aderarea Comunei Grivița la Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară de Utilități 
Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă și de Canalizare din Municipiile Vaslui, 
Bârlad, Huși și Orașul Negrești - județul Vaslui (APC Vaslui); 

b) aprobarea modificării prețului și tarifului aferente serviciilor publice de alimentare cu 
apă și de canalizare - epurare, conform avizului Autorității Naționale de Reglementare 
pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 952407/17.02.2022. 

 Art.2. – Aducerea la îndeplinire a prezentului act administrativ revine președintelui 
consiliului județean.  

Art.3. – Secretarul general al județului va comunica, în termenul prevăzut de lege, 
prezenta hotărâre Instituției Prefectului – Județul Vaslui, președintelui consiliului județean, 
Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară de Utilități Publice pentru Serviciul de 
Alimentare cu Apă și de Canalizare din Municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și Orașul Negrești - 
județul Vaslui, Direcției Tehnice din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean 
Vaslui și va fi publicat pe site-ul www.cjvs.eu - secțiunea ”Monitorul Oficial Local”. 
 

  Vaslui, _____.02.2022 
              
                     PREȘEDINTE,                 
                   Dumitru Buzatu                                      

                  Avizat 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. 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
PREȘEDINTE 
Nr. 2959/23.02.2022         
           
                  

REFERAT DE APROBARE 
la Proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului 

Județului Vaslui în Adunarea Generală a Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară 
de Utilități Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă și de Canalizare din 
Municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și Orașul Negrești județul Vaslui (APC VASLUI) 

 
I. Motivul adoptării proiectului de hotărâre în cauză: 

În Județul Vaslui funcționează Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară de  
Utilități Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă și de Canalizare din Municipiile 
Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești - județul Vaslui la care Județul Vaslui este 
membru asociat. 

Prin adresele nr. 40/17.02.2022 și nr.42/18.02.2022, înregistrate la Consiliul 
Județean Vaslui sub nr. 2612/17.02.2022 și nr. 2700/18.02.2022, Asociația pentru Dezvoltare 
Intercomunitară de Utilități Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă și de 
Canalizare din Municipiile  Vaslui, Bârlad, Huși și Orașul Negrești - județul Vaslui solicită 
acordarea unui mandat special reprezentantului asociatului în Adunarea Generală a 
Asociației, în vederea exprimării votului cu privire la: 

- aderarea Comunei Grivița la Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară de 
Utilități Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă și de Canalizare din Municipiile 
Vaslui, Bârlad, Huși și Orașul Negrești - județul Vaslui (APC Vaslui); 

- aprobarea modificării prețului și tarifului aferente serviciilor publice de 
alimentare cu apă și de canalizare - epurare, conform avizului Autorității Naționale de 
Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 952407/17.02.2022. 

Potrivit documentației puse la dispoziție, s-a constatat că U.A.T. Comuna Grivița 
a aprobat asocierea la APC Vaslui prin Hotărârea Consiliului Local nr. 71/22.12.2021 
privind aprobarea asocierii comunei Grivița la Asociația pentru Dezvoltare 
Intercomunitară de Utilități Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă și de 
Canalizare din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești – județul Vaslui și a 
solicitat, prin adresa nr.934/16.02.2022, înregistrată la ADI - APC Vaslui cu nr. 
39/17.02.2022, aprobarea cererii de adeziune pentru a deveni membru asociat al 
asociației.  

Totodată, având în vedere art. 19 pct. b) din Actul adițional nr. 7/2015 la 
Contractul de delegare a gestiunii nr. 1727/2010,  conform căruia, după trecerea la 
tariful unic pentru toată aria de delegare (31.12.2017), ajustările/majorările de tarif 
se vor face anual, de fiecare dată la maxim 1 an de la data ultimei modificări de tarif, 
prin actualizare cu rata inflației aferente perioadei respective, se impune ajustarea cu 
rata inflației aferentă perioadei mai 2021 – februarie 2022, ajustare care a fost avizată 
în prealabil de către Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile 
Comunitare de Utilități Publice.  

Precizăm că ultima modificare a prețului și tarifului pentru serviciile de 
alimentare cu apă şi de canalizare a fost avizată prin avizul Autorității Naționale de 
Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 910579/13.07.2021. 
Astfel, prețul pentru apa potabilă produsă, transportată și distribuită a fost avizat la 
nivelul de 6,88 lei/mc, exclusiv TVA, iar tariful pentru canalizare-epurare - la nivelul 
de 3,74 lei/mc, exclusiv TVA. 

 



Subliniem că, potrivit prevederilor Statutului Asociației și ale H.G. nr. 855/2008 
pentru aprobarea actului constitutiv – cadru și a statutului – cadru ale asociațiilor de 
dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, cu 
modificările și completările ulterioare, aprobarea primirii de noi membri intră în 
atribuțiile Adunării Generale a Asociației. 

Totodată, art. 47 alin. (1) din Statutul Asociației, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Județean Vaslui nr. 135/2015, prevede că hotărârile Adunării Generale a 
Asociației luate în exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 42  alin. (2) lit. i) – j) și art. 
42 alin. (3) lit. a), c), d) și f) nu pot fi votate de reprezentanții Asociaților în Adunarea 
Generală a Asociației decât în baza unui mandat special, acordat expres, în prealabil, 
prin hotărâre a autorității deliberative a asociatului al cărui reprezentant este. 

Amintim că prin Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 2/2021 a fost 
desemnat şi reprezentantul autorității deliberative județene în Adunarea Generală a 
Asociației pentru dezvoltare intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de 
alimentare cu apă și de canalizare din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești 
- județul Vaslui. 

Având în vedere cele de mai sus, apreciem ca fiind necesară și oportună 
inițierea prezentului proiect de hotărâre și includerea acestuia pe ordinea de zi a 
primei ședințe a Consiliului Județean Vaslui. 
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: 
obținerea Avizului Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare 
de Utilități Publice nr. 952407 din 17.02.2022 
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, 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, Asociației pentru Dezvoltare 
Intercomunitară de Utilități Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă și de 
Canalizare din Municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și Orașul Negrești - județul Vaslui, 
președintelui consiliului județean și Direcției Tehnice din cadrul aparatului de 
specialitate al consiliului județean în vederea aducerii la îndeplinire. 

După comunicarea hotărârii la Instituția  Prefectului - Județul Vaslui, aceasta va 
fi publicată pe site-ul www.cjvs.eu -  secțiunea ”Monitorul Oficial Local”. 
VIII. Concluzii, constatări și propuneri: 

Față de cele prezentate, supunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre 
privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Vaslui în Adunarea 
Generală a Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară de Utilități Publice pentru 
Serviciul de Alimentare cu Apă și de Canalizare din Municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și 
Orașul Negrești - județul Vaslui (APC VASLUI), proiect care a fost elaborat cu sprijinul 
Direcției Tehnice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui. 
 

PREȘEDINTE, 
Dumitru Buzatu 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
DIRECŢIA TEHNICĂ 
Nr. 2975/24.02.2022           
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat  special reprezentantului 

Județului  Vaslui în Adunarea Generală  a  Asociației  pentru Dezvoltare 
Intercomunitară de Utilități Publice  pentru Serviciul de Alimentare cu Apă  

și de Canalizare din Municipiile  Vaslui,  Bârlad, Huși și Orașul Negrești 
 - județul Vaslui (APC VASLUI) 

 
 

 
         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 analizat Proiectul de 
hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Vaslui în 
Adunarea Generală  a  Asociației  pentru Dezvoltare Intercomunitară de Utilități Publice  
pentru Serviciul de Alimentare cu Apă și de Canalizare din Municipiile  Vaslui,  Bârlad, Huși 
și Orașul Negrești - județul Vaslui (APC VASLUI) și a constatat următoarele: 

a) Domeniul reglementat: administrație publică locală/atribuții privind gestionarea 
serviciilor publice de interes județean/servicii comunitare de utilitate publică 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. m) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 35 alin. (8) din Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de 
canalizare, cu modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârea de Guvern nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv – cadru și a 
statutului – cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate 
serviciile de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului Județean nr. 2/2021 privind desemnarea reprezentantului 
Județului Vaslui în Adunarea Generala a Asociației  pentru Dezvoltare Intercomunitară de 
Utilități Publice  pentru Serviciul de Alimentare cu Apă și de Canalizare din Municipiile 
Vaslui, Bârlad, Huși și Orașul Negrești județul Vaslui; 

- Actul Constitutiv și Statutul Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară de 
Utilități Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă și de Canalizare din Municipiile  
Vaslui, Bârlad, Huși și Orașul Negrești - județul Vaslui, cu modificările și completările 
ulterioare; 



- Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor publice de alimentare cu apă și de 
canalizare nr.1727/14.12.2010, încheiat între Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară 
de Utilități Publice  pentru Serviciul de Alimentare cu Apă și de Canalizare din Municipiile  
Vaslui, Bârlad, Huși și Orașul Negrești județul Vaslui și S.C. AQUAVAS S.A. Vaslui, cu 
modificările și completările ulterioare. 

Ținând seama de cele prezentate mai sus, opinăm faptul că proiectul de hotărâre 
este fundamentat, din punctul de vedere al reglementărilor specifice aplicabile și 
propunem supunerea acestuia spre dezbatere și adoptare în prima ședință a Consiliului 
Județean Vaslui. 
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătura 
Avizat – Vieru Mariana Director executiv 24.02.2022  
Verificat – Toma Cătălin Director executiv adjunct 24.02.2022  
Verificat – Burcioagă Aurelia Șef Serviciu 24.02.2022  
Întocmit – Dudău Alexandru Consilier 24.02.2022  
 












































