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                     PROIECT DE HOTĂRÂRE  nr. 9/2023 
privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Vaslui în Adunarea 
Generală a Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară a județului Vaslui (A.D.I.V.) 

 
        Având în vedere: 
           -referatul de aprobare al președintelui Consiliului Județean Vaslui nr.417/11.01.2023; 
           -  adresa Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară a județului Vaslui nr. 
157/28.12.2022, înregistrată la Consiliul Județean Vaslui sub nr. 20519/28.12.2022; 
           -  raportul de specialitate al Direcției Tehnice din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Vaslui nr.420/11.01.2023; 
          -   avizul Comisiei juridică 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; 

- art.9 alin.(2) lit.d) și art.10 alin.(5) din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de 
utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 4 lit. c), art. 33-35, art. 56 alin. (1) lit. a) și alin. (5), art. 63 alin.(1) din Ordinul 
ANRSC nr. 640/2022 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau 
modificare a tarifelor pentru activităţile de salubrizare, precum şi de calculare a 
tarifelor/taxelor distincte pentru gestionarea deşeurilor şi a taxelor de salubrizare; 
            - art.6 alin.(1) lit.l) și art.8 din Legea nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a 
localităților, repuplicată, cu modificările și completările ulterioare; 
           - Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.182/2020 privind desemnarea 
reprezentantului Județului Vaslui în Adunarea Generală a Asociației pentru Dezvoltare 
Intercomunitară a județului Vaslui (ADIV); 
           - art. 10 alin (2) și (3) din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de salubrizare a 
județului Vaslui nr. 16452/19.12.2017; 
           - art.33 alin.(1) din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de salubrizare a 
județului Vaslui nr. 16452/19.12.2017; 
          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 Judeţean Vaslui       
           

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.1. – (1) Se acordă un mandat special reprezentantului Județului Vaslui în Adunarea 
Generală a Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară a Județului Vaslui (A.D.I.V.), domnul 
DUMITRU BUZATU, președinte al Consiliului Județean Vaslui, pentru a vota ajustarea tarifelor 
aferente contractului de delegare a gestiunii serviciilor de salubrizare a județului Vaslui 
nr.16452/19.12.2017, în Adunarea Generală a Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară a 
județului Vaslui, după cum urmează: 

a) tariful de depozitare pentru deșeurile generate de populație = 131,19 lei/tonă, 
fără TVA;  

b) tariful de sortare pentru deșeurile reciclabile generate de populatie = 223,69 
lei/tonă, fără TVA; 

c) tariful de depozitare pentru deșeurile generate de IIC = 119,45 lei/tonă, fără TVA; 
d) tariful de sortare pentru deșeurile reciclabile generate de IIC = 219,09 lei/tonă. 

fără TVA. 
(2)  La tarifele prevăzute la alin.(1)  se adaugă contribuția pentru economia circulară 

(CEC), care se va constitui venit la Fondul pentru Mediu, conform legislației în vigoare. 



Art.2. – Se desemnează domnul Dumitru Buzatu, președinte al Consiliului județean 
Vaslui, să încheie un act adițional la contractul nr. 16452/19.12.2017, în sensul prezentei 
hotărâri, ulterior aprobării ajustării de tarife de către Adunarea Generală a Asociației pentru 
Dezvoltare Intercomunitară a județului Vaslui. 

Art.3.- Aducerea la îndeplinire a prezentului act administrativ revine președintelui 
Consiliului Județean Vaslui, Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară a județului Vaslui, 
precum 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, 
prezentul act administrativ Instituției Prefectului - Județul Vaslui, președintelui consiliului 
județean, Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară a județului Vaslui, Direcției Tehnice 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, ___________ 2023 
                  
 
                            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. 
                                                                                                        Director executiv, 
                                                                                                        Dragomir Mihaela 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Pentru adoptarea prezentului proiect de hotărâre                                                                    
              este necesar votul majorității simple.                                       
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REFERAT DE APROBARE 
a proiectului de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului 

Județului Vaslui în Adunarea Generală a Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară a 
județului Vaslui (A.D.I.V.) 

 
I. Motivul adoptării proiectului de hotărâre: 

 Prin adresa nr.157/28.12.2022, Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară a 
județului Vaslui (A.D.I.V.) aduce la cunoștință faptul că, urmare a analizei propunerii de 
ajustare a tarifelor depusă de către operatorul SC Romprest Energy, tarifele pentru 
depozitare și sortare a deșeurilor generate de către populație și IIC pot fi ajustate, ca 
urmare a aplicării parametrului de ajustare comunicat de către INS (IPC total = 124,99%, 
perioada martie 2020 – octombrie 2022), astfel: 
        - tariful de depozitare pentru deșeurile generate de populație = 131,19 lei/tonă;  
        - tariful de sortare pentru deșeurile reciclabile generate de populatie = 223,69 
lei/tonă; 
        - tariful de depozitare pentru deșeurile generate de IIC = 119,45 lei/tonă; 
        - tariful de sortare pentru deșeurile reciclabile generate de IIC = 219,09 lei/tonă. 
 Precizăm că tarifele de mai sus nu includ TVA, conform Ofertei cuprinse în Anexa 
nr.3 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de salubrizare a județului Vaslui nr. 
16452/19.12.2017.  
 La aceste tarife se adaugă contribuția pentru economia circulară (CEC), care se va 
constitui venit la Fondul pentru Mediu, conform legislației în vigoare. 

În conformitate cu art.9 alin.(2) lit.d) din Legea nr.51/2006 – a serviciilor comunitare 
de utilități publice, republicată, unitățile administrativ – teritoriale aprobă stabilirea, 
ajustarea sau, după caz, modificarea prețurilor și tarifelor serviciilor de utilități publice 
propuse de operatori, în baza metodologiilor elaborate de autoritățile de reglementare 
potrivit competențelor acordate acestora prin legea specială, iar potrivit prevederilor art. 
10 alin. (5) exercitarea atribuțiilor, drepturilor și obligațiilor prevăzute la art. 8 alin. (3) lit. 
a, i), j) și k), la art. 9 alin. (1) lit. b), la art. 9 alin. (2) lit. a), d) și g), la art. 9 alin (3) și la 
art. 32 alin. (2) și (3) este condiționată de primirea în prealabil a unui mandat special din 
partea autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale membre ale 
asociaţiei. 

Luând în considerare și prevederile art. 10 alin. (3) din contractul de delegare nr. 
16452/19.12.2017, se impune inițierea unui proiect de hotărâre privind acordarea unui 
mandat special reprezentantului Județului Vaslui în Adunarea Generală a Asociației pentru 
Dezvoltare Intercomunitară a județului Vaslui (A.D.I.V.). 

Prin urmare, această ajustare a tarifelor va fi aprobată în cadrul A.D.I.V. în baza 
mandatului special acordat în acest sens de către unitățile administrativ-teritoriale membre 
A.D.I.V. 

După aprobarea noilor tarife în ADIV, în acord cu prevederile art. 33 – MODIFICAREA 
CONTRACTULUI PRIN ACORDUL PĂRȚILOR din contractul încheiat cu operatorul SC 
ROMPREST ENERGY, modificarea/ajustarea tarifelor va fi realizată printr-un act adițional la 
contractul 16452/19.12.2017, încheiat între JUDEȚUL VASLUI și SC ROMPREST ENERGY.  

II. Impactul socio-economic: tarifele ajustate supuse aprobării de către 
operatorul SC ROMPREST ENERGY SRL BUCURESTI, respectă Planul de evoluție tarifară a 
județului Vaslui. 

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: 

nu este cazul. 
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:  
După adoptarea hotărârii, aceasta va fi comunicată prin intermediul secretarului 

județului, în termenul prevăzut de lege, către Instituția Prefectului-Județul Vaslui în 
vederea exercitării controlului de legalitate, Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară a 
județului Vaslui precum și Direcției Tehnice în vederea aducerii la îndeplinire. 

Totodată, această hotărâre se aduce la cunoștință publică prin postare pe pagina de 
internet a Consiliului Județean Vaslui  http://www.cjvs.eu - secțiunea ”Monitorul Oficial 
Local”. 

VIII. Concluzii, constatări și propuneri:  
          Ținând cont de argumentele prezentate mai sus, apreciem ca necesară și oportună 
inițierea proiectului de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului 
Județului Vaslui în Adunarea Generală a Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară a 
județului Vaslui (A.D.I.V.) 

Pentru aceste considerente, propunem analizarea proiectului de hotărâre anexat, 
care a fost elaborat cu sprijinul Direcției Tehnice din cadrul aparatului de specialitate al 
consiliului județean, în vederea supunerii supunerii lui spre aprobare în prima ședință 
ordinară a Consiliului Județean Vaslui. 

 
 
 
 

PREȘEDINTE 
Dumitru Buzatu 

 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
DIRECTIA TEHNICĂ 
Nr.420/11.01.2023 
 
 

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

Județului Vaslui în Adunarea Generală a Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară 
a județului Vaslui (A.D.I.V.). 

 
În conformitate cu prevederile art. 182 coroborat alin. (4) coroborate cu ale art. 

136, alin. (3) lit. a), alin. (8) lit. b) și alin. (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, Direcția Tehnică, în calitatea sa de compartiment de 
resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, a studiat proiectul 
de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Vaslui în 
Adunarea Generală a Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară a județului Vaslui 
(A.D.I.V.) 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. 10 alin. (2) și (3) din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de 
salubrizare a județului Vaslui nr. 16452/19.12.2017; 

- art. 33 alin. (1) din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de salubrizare a 
județului Vaslui nr. 16452/19.12.2017; 

- art. 9 alin. (2) lit. d) și art. 10 alin. (5) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor 
comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 4 lit. c), art. 33-35, art. 56 alin. (1) lit. a) și alin. (5), art. 63 alin.(1) din 
Ordinul ANRSC nr. 640/2022 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, 
ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile de salubrizare, precum şi de 
calculare a tarifelor/taxelor distincte pentru gestionarea deşeurilor şi a taxelor de 
salubrizare; 

- art. 6 alin. (1) lit. l) și art.8 din Legea nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a 
localităților, repuplicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 -  art. 173 alin. (1) lit. d) și alin. (5) lit. m) din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

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. 
Propunem supunerea acestuia spre dezbatere și adoptare în prima ședință a Consiliului 
Județean Vaslui. 

     
 

Nume/Prenume Funcția Data Semnătura 
Avizat - Vieru Mariana Director executiv 11.01.2023  
Verificat - Toma Cătălin Alexandru Director executiv adjunct 11.01.2023  
Verificat – Burcioagă Aurelia Șef serviciu 11.01.2023  
Întocmit 1 ex. – Crețu Iulian-Robert Consilier 11.01.2023  

 















































































 

ȘEDINȚA AGA a ADIV ianuarie 2023 
- Vot exprimat in format electronic 
 
 
 

BULETIN DE VOT 
 

 

 Având în vedere solicitarea operatorului S.C. Romprest Energy S.R.L. Bucuresti privind 

ajustarea tarifelor pentru depozitarea si sortarea deseurilor la Depozitul CMID Rosiesti, precum și 

documentația transmisă referitoare la proiectul de hotărâre ce face obiectul ordinei de zi a 

ședinței AGA a ADI Vaslui, UAT __________________________________________, membru al 

Asociației, prin reprezentantul desemnat __________________________________________, își 

exprimă dreptul de vot* după cum urmează: 
 

 

 
Nr. Proiect de hotărâre AGA ADI Vaslui 

 
VOT Observații 

Pentru Impotrivă Abținere 
1 Aprobarea solicitării de ajustare a tarifelor pentru 

depozitarea si sortarea deseurilor la Depozitul CMID 
Rosiesti 

    

2 Împuternicirea domnului Dumitru BUZATU, presedinte 
al ADI Vaslui, să semneze în numele și pe seama 
UAT-urilor membre actul adițional al contractului de 
delegare nr. 16452/17.12.2017 

    

*Exprimarea votului se face prin bifarea căsuței corespunzatoare opțiunii dumneavoastră. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________________ 
(semnătura reprezentant UAT și stampila) 


