
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Nr. 3974/15.03.2022 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 57/2022 
privind aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare  între U.A.T. – Județul Vaslui și  

Agenția pentru Protecția Mediului Vaslui pentru derularea acțiunilor prevăzute  
în cadrul proiectului „Centrul EUROPE DIRECT VASLUI” 

 
Având în vedere: 
- referatul de aprobare al președintelui Consiliului Judeţean Vaslui nr. 3974/15.03.2022; 

           - adresa Agenției pentru Protecția Mediului Vaslui nr. 536/19.01.2022; 
- raportul de specialitate al Direcției Dezvoltare și Cooperare din cadrul aparatului de 

specialitate al consiliului județean nr. 3982/15.03.2022; 
- avizele comisiilor de specialitate ale consiliului județean: Comisia juridică şi de disciplină, 

administrație publică locală şi coordonarea consiliilor locale, Comisia pentru protecție socială, 
protecție copii, învățământ, sănătate, cultură, culte şi sport și Comisia de dezvoltare urbanistică şi 
amenajarea teritoriului, protecția mediului înconjurător și turism, administrarea domeniului public şi 
privat de interes județean;  

în conformitate cu prevederile: 
- art. 173 alin. (1) lit.d) și lit.e), alin. (5) lit. i), alin.(7) lit.a) din O.U.G nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
- Acordului Cadru de Parteneriat nr. 24/2021-2025 Europe Direct Vaslui, încheiat între Uniunea 

Europeană şi Unitatea Administrativ Teritorială Vaslui – Județul Vaslui privind găzduirea și funcționarea 
Centrului Europe Direct Vaslui, pentru perioada 2021 - 2025;  

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 modificările și completările ulterioare; 
 Consiliul Județean Vaslui 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art.1. – Se aprobă încheierea unui Protocol de colaborare între U.A.T.- Județul Vaslui și 

Agenția pentru Protecția Mediului Vaslui pentru derularea acțiunilor prevăzute în cadrul proiectului 
„Centrul EUROPE DIRECT VASLUI”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2. - Se împuternicește domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, 
să semneze, în numele și pentru Județul Vaslui, Protocolul de colaborare prevăzut la art. 1. 

Art.3. - Aducerea la îndeplinire a prezentului act administrativ revine președintelui 
consiliului județean, Direcției Dezvoltare și Cooperare din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Vaslui si Centrului Europe Direct Vaslui. 

Art.4. - Secretarul general al județului va comunica, în termenul prevăzut de lege, 
prezentul act administrativ Instituției Prefectului – Județul Vaslui, Agenției pentru Protecția 
Mediului Vaslui, Direcției Dezvoltare și Cooperare din cadrul aparatului de specialitate al consiliului 
județean și va asigura publicarea acestuia pe site-ul www.cjvs.eu - secțiunea ”Monitorul Oficial 
Local”. 

                                                                    Vaslui, ___ martie 2022 
                      PREŞEDINTE, 
                     Dumitru Buzatu                                   Avizat 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 
   Pentru adoptarea prezentului                                            Director executiv, 
proiect de hotărâre este necesar                                            Dragomir Mihaela 
      votul majorității simple.                                         



 
                                         Anexa  

                                                                                                 la Hotărârea nr......../2022  
                                                                                                                      

 
 

PROTOCOL DE COLABORARE 
 

Părţile : 
 

U.A.T. - Judeţul Vaslui, str. Ștefan cel Mare nr. 79, municipiul Vaslui, telefon: 0235-361.089, fax: 
0235-361.091, reprezentat de domnul Dumitru BUZATU, Preşedintele Consiliului Judeţean Vaslui, 
denumit în continuare Promotor, 
 
şi 
 
Agenția pentru Protecția Mediului Vaslui, str. Călugăreni, nr. 63, Vaslui, telefon: 0335-401723, fax: 
0235-361.862, reprezentată de doamna dr. ing. Mihaela BUDIANU, Director executiv, denumit în 
continuare Partener,  
 
convin să încheie prezentul protocol, în următoarele condiţii : 
 
I. Obiectul protocolului de colaborare 
(1) Obiectul protocolului îl constituie colaborarea interinstituţională în vederea bunei organizări a 
activităţilor desfăşurate de către Consiliul Judeţean Vaslui, prin Centrul Europe Direct Vaslui.  
(2) Activităţile ce se vor organiza şi desfășura în anul 2022, prin colaborarea părților, sunt incluse în 
Anexa care face parte integrantă din prezentul protocol. 
(3) Anexa prevăzută la alin.(2) se va reînnoi, anual, în conformitate cu Planul de Comunicare aprobat 
de Reprezentanța Comisiei Europene în România. 
 
II. Durata protocolului 
Prezentul protocol se încheie pe durata implementării proiectului „Centrul Europe Direct Vaslui”, data 
de finalizare a acestuia este 31.12.2025 şi intră în vigoare la data semnării sale de către ambele părţi.  
 
III. Rolul părţilor 
A. Rolul Promotorului: 
(1) Menţine o legătură permanentă cu Agenția pentru Protecția Mediului Vaslui, prin reprezentanţii 
desemnaţi, în scopul informării prealabile, reciproce, eficiente şi loiale privind acţiunile de interes 
comun desfăşurate de oricare dintre cei doi parteneri. 
(2) Asigură toate condiţiile necesare desfăşurării evenimentelor prevăzute în Planul Anual de 
Comunicare al Centrului Europe Direct Vaslui. 
(3) Disponibilizează resursele financiare, logistice şi umane în organizarea şi desfăşurarea 
evenimentelor prevăzute în Planul Anual de Comunicare. 
(4)  Colaborează in vederea desfăşurării activităţilor de mediu, în afara celor prevăzute în planul anual 
de activităţi, punând la dispoziţie sediul centrului, resursa umană și publicații UE. 
(5) Respectă legislaţia în domeniu în vigoare atunci când demarează acţiuni de mediu în Județul 
Vaslui. 
 
B. Rolul Partenerului: 
(1) Menţine o legătură permanentă cu Consiliul Judeţean Vaslui, prin reprezentanţii desemnaţi, în 
scopul informării prealabile, reciproce, eficiente şi loiale privind acţiunile de interes comun 
desfăşurate de oricare dintre cei doi parteneri. 
(2) Oferă sprijin și consultanță în cadrul activităților care implică protecția mediului. 
(3) Desemnează responsabilii pentru realizarea fiecăruia dintre obiectivele convenite. 
(4) Contribuie cu specialişti la desfăşurarea activităţilor specifice menţionate în prezentul protocol. 
  
IV. Modificarea protocolului 
Prezentul protocol poate fi modificat/completat, cu acordul scris al părţilor semnatare, ori de câte ori 
acestea convin asupra amendamentelor propuse.   



 
  

V. Clauze de încetare a colaborării 
Următoarele condiţii duc la încetarea colaborării: 
a) hotărârea comună a colaboratorilor, prin acord scris; 
b) forţa majoră; 
c) nerespectarea clauzelor prezentului Protocol, situaţie în care partea lezată poate cere rezilierea 
unilaterală a acestuia.  
 
VI. Alte clauze ale desfăşurării colaborării  
Comunicările între colaboratori, privitor la modul de desfăşurare a colaborării, se efectuează în scris 
sau prin corespondenţă electronică.  
 
VII. Dispoziţii finale 
Prezentul protocol de colaborare este semnat în 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.  
 
 
Încheiat la Vaslui, în data de ………………….. . 
 
 
 
     JUDETUL VASLUI                                                         Agenția pentru Protecția Mediului Vaslui 
           Preşedinte,                                                                                Director executiv, 
       Dumitru BUZATU                                                                       dr. ing. Mihaela BUDIANU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                    
 
 
                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                             

                                                                                                  ANEXA 
                                                                                                  la Protocolul de colaborare 

 
 

Plan de acţiuni derulate de Centrul Europe Direct Vaslui, 
 în colaborare cu Agenția pentru Protecția Mediului Vaslui, în anul 2022 

 
 
 

Pe parcursul anului 2022, Centrul Europe Direct Vaslui are prevăzute următoarele 
activităţi destinate elevilor: 
 
1. „Vasluiul pedalează pentru o Europă Verde” 
Obiectiv: Promovarea utilizării mijloacelor de transport cu emisii zero de carbon, prietenoase 
cu mediul înconjurător, precum bicicletele sau trotinetele, dar și unui stil de viață sănătos 
prin practicarea unui sport în locul unui mijloc de locomoție poluant. 
Format: tur de ciclism și stand informativ. 
Perioada: septembrie 2022. 
Grup țintă: populația generală, elevi și profesori, grupuri sportive, cluburi de ciclism. 
 



ROMÂNIA                                                                                                  
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREȘEDINTE 
Nr. 3974/15.03.2022 

 
REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Protocol de 
colaborare între U.A.T. – Județul Vaslui și Agenția pentru Protecția Mediului 

Vaslui pentru derularea acțiunilor prevăzute în cadrul proiectului  
„Centrul EUROPE DIRECT VASLUI” 

 
 

I. Motivul adoptării proiectului de hotărâre în cauză: 
Unitatea Administrativ Teritorială - Județul Vaslui a semnat, în data de 

07.04.2021, Acordul Cadru de Parteneriat 24/2021-2022 cu Reprezentanța Comisiei 
Europene în România, Acord care presupune continuarea activității Centrului Europe 
Direct Vaslui, a cărui structură gazdă este Consiliul Județean Vaslui, pentru următorii 
cinci ani.    

Misiunea Centrului Europe Direct Vaslui este de a contribui și completa 
activitatea de comunicare a Comisiei Europene despre Uniunea Europeană, având 
drept obiectiv general stabilirea de legături cu publicul Județului Vaslui astfel încât 
toți cetățenii județului, din zonele rurale și urbane, să beneficieze de un acces facil la 
informații în toate domeniile activităților UE și să-și facă auzite opiniile, prin 
furnizarea unui serviciu de informare axat pe elementele de bază ale UE și pe acele 
politici de interes direct pentru publicul local. 

Obiectivul Centrului Europe Direct Vaslui este de a continua dialogul proactiv cu 
cetățenii județului Vaslui, de a contribui la sensibilizarea acestora cu privire la 
beneficiile care le sunt aduse de UE în fiecare zi și de a intermedia comunicarea între 
cetățeni și UE, prin preluarea și furnizarea de feedback.  

Astfel, Europe Direct Vaslui va avea un rol dublu în comunitatea locală: 
• serviciu de informare, prin care va furniza informații neutre, precise și 
corecte despre UE, pentru a cultiva o mai bună înțelegere a modului de 
funcționare al UE și a aspectelor ce intră în sfera acesteia; 
• serviciu de organizare de evenimente, prin care va implica publicul 
județului Vaslui, oferind posibilitatea acestuia să ia decizii în cunoștință de 
cauză cu privire la viitorul UE. 
Fiind antena UE în comunitatea locală, Centrul Europe Direct Vaslui promovează 

și comunică publicului general, prioritățile politice ale Comisiei Europene și 
organizează evenimente ținând seama de prioritățile strategice ale UE, pe care le 
adaptează la nevoile comunității locale. 

În mandatul 2019-2024, Comisia Europeană se axează pe 6 teme politice 
majore, printre care Pactul verde european,  cu obiectivul de transforma UE într-o 
economie modernă, competitivă și eficientă din punctul de vedere al utilizării 
resurselor.  

Pentru a transpune prioritatea nr. 1 a Comisiei Europene în plan local și a 
contribui la eforturile UE de a transforma Europa în primul continent neutru din punct 
de vedere climatic, Centrul Europe Direct Vaslui va organiza anual evenimente de 
informare pe această temă și va colabora cu instituțiile din domeniu, pentru a încuraja 
cetățenii județului Vaslui să adopte un comportament responsabil față de mediul 
înconjurător.          

Având în vedere prioritatea nr. 1 de comunicare a Comisei Europene - Pactul 
Verde European și preocuparea majoră a UE și comunității locale cu privire la 
combaterea poluării, alături de protejarea mediului înconjurător, dar și nevoii de 



colaborare cu organizațiile din domeniu și asigurarea de sprijin reciproc în organizarea 
de activități care să conducă la conștientizarea și responsabilizarea cetățenilor 
județului Vaslui cu privire la mediul înconjurător, este necesară și oportună semnarea 
unui Protocol de colaborare instituţională între U.A.T. – Judeţul Vaslui și Agenția 
pentru Protecția Mediului Vaslui pentru derularea acțiunilor prevăzute în cadrul 
proiectului „Centrul EUROPE DIRECT VASLUI”, ar asigura cadrul legal şi formal pentru 
buna organizare a activităţilor desfăşurate în comun.  

Protocolul de Colaborare va fi încheiat pe durata implementării proiectului 
„Centrul Europe Direct Vaslui”, data de finalizare a acestuia fiind pe 31.12.2025. 
Anexa acestuia, care conţine activităţile axate pe prioritatea Pactul Verde European, 
se va reînnoi anual, prin acte adiţionale, în conformitate cu Planul de Acţiuni aprobat 
de Reprezentanţa Comisiei Europene în România.  

II. Impactul socio-economic: În urma semnării Protocolului de Colaborare între 
U.A.T. – Judeţul Vaslui și Agenția pentru Protecția Mediului Vaslui pentru derularea 
acțiunilor prevăzute în cadrul proiectului „Centrul EUROPE DIRECT VASLUI”, se asigură 
cadrul legal şi formal pentru buna organizare a activităților desfășurate în comun. 
Astfel, comunitatea locală va fi corect informată despre beneficiile protejării mediului 
înconjurător, ducând la limitarea efectelor fenomenelor naturale și la asigurarea unui 
habitat mai sănătos. 

III. Impactul financiar asupra bugetului județului: Nu este cazul. 
IV. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare: nu este cazul. 
V. Consultări derulate în vederea derulării elaborării proiectului de hotărâre în 

cauză: a fost transmisă adresa nr. 944/19.01.2022 către Agenția pentru Protecția 
Mediului Vaslui cu propunerea încheierii unui Protocol de Colaborare. Prin adresa nr. 
536/19.01.2022/2022,  APM Vaslui își exprimă acordul de încheiere a protocolului. 
    VI. Activități de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre în 
cauză: nu este cazul. 

VII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituționale și 
funcționale preconizate: 

Hotărârea va fi comunicată prin intermediul secretarului general al județului, 
către Instituția Prefectului – Județul Vaslui în vederea exercitării controlului de 
legalitate, președintelui consiliului județean, Direcției Dezvoltare și Cooperare din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui si Centrului Europe 
Direct Vaslui în vederea aducerii la îndeplinire. 

Totodată, hotărârea se va publica pe site-ul Consiliului Județean Vaslui - secțiunea 
”Monitorul Oficial Local”.     

VIII. Concluzii, constatări și propuneri: 
Față de cele prezentate, supunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre 

anexat, care a fost elaborat cu sprijinul Direcției Dezvoltare și Cooperare din cadrul 
aparatului de specialitate al consiliului județean, în vederea adoptării acestuia în 
prima ședință a consiliului județean. 

 
PREŞEDINTE, 

 Dumitru Buzatu 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
DIRECȚIA  DEZVOLTARE ȘI COOPERARE 
Nr. 3982/15.03.2022 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare  între 

U.A.T. – Județul Vaslui și Agenția pentru Protecția Mediului Vaslui pentru derularea 
acțiunilor prevăzute în cadrul proiectului „Centrul EUROPE DIRECT VASLUI” 

 
           În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4), coroborate cu ale art. 136 și 173, 
alin.(5) lit i) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare, Direcţia Dezvoltare și Cooperare, în calitatea sa 
de compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 
Vaslui, a analizat Proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Protocol de 
colaborare între U.A.T. – Județul Vaslui și Agenția pentru Protecția Mediului Vaslui pentru 
derularea acțiunilor prevăzute în cadrul proiectului „Centrul EUROPE DIRECT VASLUI”, 
propus de președintele Consiliului Județean Vaslui, domnul Dumitru Buzatu. În raport cu 
atribuțiile și competențele specifice acestui compartiment, Direcția Dezvoltare și Cooperare 
a constatat următoarele:  

a) Domeniul reglementat: administrație publică locală/atribuții privind gestionarea 
serviciilor publice de interes județean și cooperarea interinstituțională/protecția 
mediului/încheierea unui Protocol de colaborare  între U.A.T. – Județul Vaslui și Agenția 
pentru Protecția Mediului Vaslui pentru derularea acțiunilor prevăzute în cadrul proiectului 
„Centrul EUROPE DIRECT VASLUI”; 
    b)  Impactul financiar asupra bugetului județului: 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 e), alin (5) 
lit. i) și alin. (7) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

d) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a 
compartimentului: nu este cazul. 

Ținând seama de constatările precizate mai sus, apreciem că proiectul de hotărâre 
este fundamentat, din punctul de vedere al reglementărilor specifice aplicabile, raportat la 
atribuțiile și competențele specifice acestui compartiment, sens în care propunem 
analizarea și supunerea acestuia spre dezbatere și adoptare în prima ședință ordinară a 
Consiliului Județean Vaslui. 
 
 
 
Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătura 
Avizat, Agafiței Emilian Director  15.03.2022  
Verificat, Vasiliu Cristina Şef Serviciu 15.03.2022  
Întocmit, Dumitraș Mihaela Consilier 15.03.2022  

 




