
                                                                                                                                                                                               
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Nr.3581/03.03.2023 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.67 
privind transferul cheltuielilor înregistrate la obiectivul de investiții „Consolidarea 

amplasamentului afectat de alunecări de teren situate în vecinătatea depozitului de deșeuri 
Huși” către unitatea administrativ-teritorială Municipiul Huși 

 
Având în vedere: 

 - referatul de aprobare nr.3581/03.03.2023 al președintelui Consiliului Județean Vaslui; 
 - referatul Direcției Tehnice din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean 
nr.3160/24.02.2023; 

- procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.7101/05.05.2022; 
 - raportul de specialitate nr.3630/06.03.2023 al Direcției Economice din cadrul 
aparatului de specialitate al consiliului județean; 
 - avizele comisiilor de specialitate al consiliului județean: Comisia juridică și de 
disciplină, administrație publică locală și coordonarea consiliilor locale; Comisia pentru 
strategii, prognoze și programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanțe și integrare 
europeană și 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) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, 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 Judeţean Vaslui 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
       Art.1. – Se aprobă transferul cheltuielilor înregistrate la obiectivul de investiții 
„Consolidarea amplasamentului afectat de alunecări de teren situate în vecinătatea depozitului 
de deșeuri Huși”, în valoare totală de 1.985.467 lei, către unitatea administrativ-teritorială 
Municipiul Huși. 
       Art.2. – Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri revine Direcției Economice din cadrul 
aparatului de specialitate al consiliului județean. 
       Art.3. – Secretarul general al județului va comunica, în termenul prevăzut de lege, 
prezentul act administrativ Instituției Prefectului – Județul Vaslui, Consiliului Local al 
Municipiului Huși, Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al consiliului 
județean și va asigura publicarea acestuia pe pagina de internet www.cjvs.eu -  secțiunea 
„Monitorul Oficial Local”. 
 

Vaslui, ______________ 2023 
                                 p.PREŞEDINTE                 
                               VICEPREȘEDINTE,                               
                              Ciprian-Ionuț Trifan   

           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 absolute. 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
PREȘEDINTE 
Nr.3581/03.03.2023           
                         

REFERAT DE APROBARE 
a proiectului de hotărâre privind transferul cheltuielilor înregistrate la obiectivul de 

investiții „Consolidarea amplasamentului afectat de alunecări de teren situate în 
vecinătatea depozitului de deșeuri Huși” către unitatea administrativ-teritorială 

Municipiul Huși 
 

I. Motivul adoptării proiectului de hotărâre: 
Unitatea administrativ-teritorială Județul Vaslui a implementat proiectul “Sistem 

integrat de management al deșeurilor solide în județul Vaslui”, finanțat prin Programul 
Operațional Sectorial Mediu 2007-2013 și Programul Operațional Infrastructură Mare 
2014-2020. 

Obiectivul proiectului a constat în dezvoltarea unui sistem durabil de gestionare a 
deşeurilor cu reducerea impactului asupra mediului în judeţul Vaslui, prin îmbunătăţirea 
serviciului de gestionare a deşeurilor şi reducerea numărului de depozite neconforme 
existente, în conformitate cu practicile şi politicile Uniunii Europene. 

Prin urmare, în cadrul acestui proiect, depozitele neconforme amplasate în 
municipiile Bârlad, Huși și orașul Negrești urmau să fie închise, cu respectarea tuturor 
normelor și cerințelor legislative pentru protecția mediului (Ordinul Ministerului 
Mediului și Gospodăririi Apelor nr.757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic 
privind depozitarea deşeurilor), inclusiv a prevederilor referitoare la monitorizare.  

Amintim că, la data de 30.10.2012, a fost încheiat contractul de lucrări nr.7956, 
având ca obiect închiderea depozitelor neconforme existente de la Bârlad, Huşi şi 
Negreşti.   

Pe amplasamentul depozitului de deșeuri Huși a apărut o alunecare de teren ce a 
condus la prăbușirea zonei de nord-vest a depozitului și a drumului perimetral. Astfel, au 
fost contractate serviciile unui expert tehnic pentru stabilirea soluțiilor tehnice de 
remediere și de consolidare a zonei afectate. În urma acestui demers, a fost semnat 
contractul de lucrări nr.14143/12.09.2019, care a avut ca obiectiv principal consolidarea 
amplasamentului afectat de aceste alunecări de teren. 

De menționat faptul că terenul pe care a fost realizată investiția finanțată prin 
fonduri nerambursabile, precum și obiectivul de investiții privind consolidarea 
amplasamentului afectat de alunecări de teren se află în proprietatea Municipiului Huși și 
în administrarea instituției noastre. 

În urma finalizării lucrărilor, a fost recepționată investiția prin procesul-verbal de 
recepție la terminarea lucrărilor nr.7101/05.05.2022, rezultând o valoare totală a 
obiectivului în sumă de 1.985.467 lei.  

Având în vedere faptul că investiția a fost implementată pe amplasamentul 
depozitului de deșeuri Huși, realizat în cadrul contractului nr.7956/30.10.2021, care a 
avut ca scop principal consolidarea terenului, astfel încât să nu fie afectat depozitul de 
deșeuri, este necesar transferul cheltuielilor aferente acestui obiectiv de investiții către 
unitatea administrativ-teritorială Municipiul Huși, pentru ca ulterior această entitate să 
poată actualiza valoarea de inventar. 
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:  
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 
funcționare preconizate : 

          Prezentul act administrativ va fi comunicat Instituției Prefectului – Județul Vaslui 
în vederea exercitării controlului de legalitate, președintelui consiliului județean, 
Consiliului Local al Municipiului Huși, precum și Direcției Economice din cadrul 
aparatului de specialitate al consiliului județean în vederea aducerii la îndeplinire. 
 Totodată, după adoptare, hotărârea va fi publicată pe site-ul www.cjvs.eu – 
secțiunea „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 privind transferul cheltuielilor înregistrate la 
obiectivul de investiții „Consolidarea amplasamentului afectat de alunecări de teren 
situate în vecinătatea depozitului de deșeuri Huși” către unitatea administrativ-
teritorială Municipiul Huși, proiect elaborat cu sprijinul Direcției Economice din cadrul 
aparatului de specialitate al consiliului județean. 

Astfel, propunem analizarea proiectului de hotărâre anexat, în vederea aprobării 
în prima ședință ordinară a autorității deliberative județene. 
 
 

p.PREȘEDINTE 
VICEPREȘEDINTE, 

   Ciprian-Ionuț Trifan 



 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
DIRECŢIA ECONOMICĂ 
Nr.3630/06.03.2023 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind transferul cheltuielilor înregistrate la obiectivul de 
investiții „Consolidarea amplasamentului afectat de alunecări de teren situate în 
vecinătatea depozitului de deșeuri Huși” către unitatea administrativ-teritorială 

Municipiul Huși 
 

         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 Economică, în calitatea sa de compartiment de resort în 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, a studiat Proiectul de 
hotărâre privind transferul cheltuielilor înregistrate la obiectivul de investiții „Consolidarea 
amplasamentului afectat de alunecări de teren situate în vecinătatea depozitului de 
deșeuri Huși” către unitatea administrativ-teritorială Huși și a constatat următoarele: 
a) Domeniul reglementat: administrație publică locală/alte atribuții. 
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 art.173 alin.(1) lit.d) și lit.f) și 
alin.(5) lit.m) din O.U.G. 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. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, propunem supunerea dezbaterii proiectului 
de hotărâre privind transferul cheltuielilor înregistrate la obiectivul de investiții 
„Consolidarea amplasamentului afectat de alunecări de teren situate în vecinătatea 
depozitului de deșeuri Huși” către unitatea administrativ-teritorială Municipiul Huși, în 
plenul Consiliului Județean Vaslui. 
     

Director executiv, 
Țuțuianu Mircea 

 
 










