
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

H O T Ă R Â R E A   Nr.144/2008 
privind  aprobarea documentului strategic Master Plan privind gestionarea deşeurilor 2007-2037, 

judeţul Vaslui 
 

având în vedere: 
- Adresa Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr.17093/SS/08.10.2008; 
- Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vaslui la proiectul de 

hotărâre prin care propune aprobarea documentului strategic Master Plan privind gestionarea 
deşeurilor 2007-2037, judeţul Vaslui; 

- Raportul de specialitate comun al: Direcţia Tehnică şi UIP, 
în conformitate cu prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, 

O.U.G. nr.78/2000 privind regimul deşeurilor, Legii nr.101/2006 privind salubrizarea localităţilor cu 
modificările şi completările ulterioare, Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, Ghidului 
solicitantului, Axa prioritară 2 – POS Mediu ”Dezvoltarea sistemelor de management integrat al 
deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate istoric”, Domeniul Major de Investiţie 1 ”Dezvoltarea 
sistemelor integrate de management al deşeurilor şi extinderea infrastructurii de management al 
deşeurilor”, 

în temeiul art.91 alin. (3) lit. d) şi art.97 alin. (1) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice 
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

Consiliul judeţean Vaslui; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1 – Se aprobă documentul strategic Master Plan privind gestionarea deşeurilor 2007-2037, 
judeţul Vaslui, prevăzut în Anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 – Se aprobă ”Programul de investiţii prioritare în infrastructură”, prevăzut în anexa nr.2. 
Art.3 – Anexele nr.1 şi nr.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Vaslui, 29 octombrie 2008 
 

P R E Ş E D I N T E, 
Vasile Mihalachi 

 
                                                                                                                                      Contrasemnează: 

Secretarul judeţului Vaslui, 
                                                                                                                                       Gheorghe Stoica 

 
 

 



Anexa nr.1 la Hotărârea nr.144/2008 
 
 

MASTER PLAN 
Privind gestionarea deşeurilor 2007-2037, judeţul Vaslui 

 

 



 

 
 
 



 

 
 



 

 



 

 
 



 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 



 
 

 



Anexa nr. 2 la Hotărârea nr.144/2008 
 

PROGRAMUL DE INVESTIŢII PRIORITARE ÎN INFRASTRUCTURĂ 
 

 
* costurile de mai sus sunt menţionate în euro 



CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI 
PREŞEDINTE 

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind  aprobarea documentului strategic „Master Plan privind 
gestionarea deşeurilor 2007-2037, judeţul Vaslui” 
 
DOAMNELOR ŞI DOMNILOR CONSILIERI, 
 

Ghidul solicitantului al Autorităţii de management pentru Programul Operaţional Sectorial 
„Mediu”: Axa Prioritară 2 - POS Mediu „Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi 
reabilitarea siturilor contaminate istoric”, domeniul major de investiţie 1 „Dezvoltarea sistemelor 
integrate de management al deşeurilor şi extinderea infrastructurii de management al deşeurilor”, potrivit 
căruia urmează să se întocmească documentaţia necesară pentru implementarea proiectului „Sistem 
integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Vaslui”, cere să se demonstreze acordul formal al 
autorităţilor publice locale în ceea ce priveşte documentul strategic „Master Planul privind gestionarea 
deşeurilor 2007 – 2037, judeţul Vaslui”.    

Acest document ţine locul studiului de pre-fezabilitate, conţine date legate de situaţia actuala şi 
deficientele existente în gestionarea deşeurilor la nivelul judeţului, prognoze, obiective naţionale şi ţinte 
judeţene pentru colectarea deşeurilor, analiza opţiunilor, plan de investiţii pe termen lung, analiza 
financiara şi economica, suportabilitatea, aspecte instituţionale şi planul prioritar de investiţii pentru 
infrastructura necesara gestionarii deşeurilor.  

Ulterior, acest document va fi transpus în studiul de fezabilitate, studiu ce va conţine soluţii 
complete în ceea ce priveşte managementul integrat al deşeurilor municipale în judeţul Vaslui inclusiv 
sortarea, transportul, depozitarea şi alte tratamente, închiderea şi reabilitarea gropilor de gunoi şi a 
depozitelor necomforme existe.  

Având în vedere cele menţionate mai sus, am iniţiat proiectul de hotărâre alăturat, pe care vă rog 
să îl aprobaţi în forma prezentată. 

Preşedinte, 
Vasile Mihalachi 

 


