
    
 
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTǍRÂREA  nr. 123 /2020 
pentru aprobarea încheierii unui Act Adițional la Contractul de delegare a gestiunii 

serviciului de salubrizare a județului Vaslui nr. 16452/19.12.2017 
 

Având în vedere : 
    -referatul de aprobare nr. 11798/05.08.2020 al preşedintelui Consiliului Judeţean 
Vaslui ; 
    - adresa Consiliul Județean Galați nr. 8273/04.08.2020; 
    - referatul Direcției Tehnice - S.M.S.C.U.P./UIP nr. 11782/04.08.2020; 
    - adresa Ministerul Fondurilor Europene - Direcția Generală Programe Europene 
Infrastructură Mare nr. 56760/CG/10.08.2018; 

          - raportul de specialitate al Direcției Tehnice din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Vaslui nr.11803/05.08.2020; 
          - avizele comisiilor de specialitate al consiliului județean: Comisia juridică și 
disciplină, administrație publică și coordonarea consiliilor locale și Comisia de dezvoltare 
urbanistică și amenajarea teritoriului, protecția mediului înconjurător, administrarea 
domeniului public și privat de interes județean; 

    în conformitate cu prevederile: 
- art. 33 din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare a județului 

Vaslui nr. 16452/19.12.2017; 
- art. IV din Actul Adițional nr. 3 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului 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 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art. 1. – Se aprobă încheierea unui Act Adițional la Contractul de delegare a gestiunii 
serviciului de salubrizare a județului Vaslui nr. 16452/19.12.2017, în forma prezentată în 
anexa care face parte integrantă la prezenta hotărâre. 

Art. 2. – Se împuternicește domnul Dumitru Buzatu, președinte al Consiliului 
Județean Vaslui, să semneze, în numele și pe seama Județului Vaslui, actul adițional 
prevăzut la art. 1. 

Art. 3. – Prezentul act administrativ va fi comunicat Instituţiei Prefectului – Judeţul 
Vaslui, Consiliului Județean Galați, operatorului SC ROMPREST ENERGY SRL BUCUREȘTI, 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a județului Vaslui, Ministerului Fondurilor 
Europene - Direcția Generală Programe Europene Infrastructură Mare, președintelui 
consiliului județean, precum şi Direcţiei Tehnice din cadrul aparatului de specialitate al 
consiliului judeţean în vederea aducerii la îndeplinire. 
                                                                                 Vaslui 06 august 2020 
      
                          PREŞEDINTE, 
                      Dumitru Buzatu         
 

                                    Contrasemnează pentru legalitate:                     
                                                                                           SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI 

                                                                                   Diana - Elena Ursulescu                                                                            
                                                                                             

  



                                                                                                  Anexa  
la Hotărârea nr. 123 /2020 

 
ROMANIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN               
Nr.  _________________           
            

 
Act adiţional nr. 10 

                                                          
                                 

la Contractul nr. 16452 / 19.12.2017 – “Delegarea gestiunii serviciului de 
salubrizare a județului Vaslui”  

 
 
 

Părțile, 
 
          Unitatea  Administrativ - Teritorială  JUDEȚUL VASLUI,  cu sediul în Vaslui, str. 
Ştefan cel Mare, nr. 79, cod poștal 730168, județul Vaslui,  cod unic de înregistrare 
3394171, reprezentat prin  Dumitru BUZATU, având funcția de preşedinte al Consiliul 
Judeţean Vaslui, în calitate de Delegatar, pe de o parte, 
 
    și 
 
        S.C. ROMPREST ENERGY  S.R.L., cu sediul în București, Bd. Poligrafiei, nr. 1C, et. 2, 
sector 1, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București cu 
numărul J40/329/16.01.2012 , CUI/CIF: RO22762032, reprezentată de MARINESCU Nicolae 
Cristinel, având funcția de Administrator, în calitate de Delegat, pe de altă parte, 
 
           în temeiul:  

      - art. 33 din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare a județului 
Vaslui nr. 16452/19.12.2017;  
      - art. IV.+ din Actul adițional nr. 3 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului 
de salubrizare a județului Vaslui nr. 16452/19.12.2017; 
  - Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. ...../ 2020 pentru aprobarea încheierii unui 
Act Adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare a județului 
Vaslui nr. 16452/19.12.2017, 

 

au convenit încheierea prezentului act adiţional: 

 

Art. I.  -   Acceptarea temporară spre depozitare la depozitul CMID – Roșiești a 
deșeurilor provenite de pe raza teritorială a județului Galați se poate prelungi cu o 
perioadă de 1 an de la data încetării contractelor încheiate de operatorul depozitului CMID 
Roșiești și operatorii de colectare și transport deșeuri de pe raza teritorială a județului 
Galați, în condițiile prevăzute la art. IV alin. (12) din Actul adițional nr. 3 la Contractul de 
delegare a gestiunii serviciului de salubrizare a județului Vaslui nr. 16452/19.12.2017. 
  



 

Art. II. - Celelalte clauze ale Contractului nr. 16452 / 19.12.2017 – “Delegarea 
gestiunii serviciului de salubrizare a județului Vaslui” rămân nemodificate. 
 
 Prezentul Act adiţional s-a încheiat în două exemplare originale, câte unul pentru 
fiecare parte. 
 
 
 
 
                               Delegatar,                              Delegat, 
                       JUDEŢUL VASLUI                                                S.C.  ROMPREST ENERGY  

S.R.L.  
 
     
                             PREŞEDINTE                                       ADMINISTRATOR, 
    al Consiliului Județean Vaslui     
                            Dumitru BUZATU               MARINESCU Nicolae Cristinel 
                            
 
 
                      

 
 Viza CFP,              Consilier juridic,   
                   MILITARU Mihai Laurențiu 
 

                    
     
 
                Serviciul juridic-contencios   și                                                  
     coordonarea consiliilor locale    
 
   
 
 
 
                     DIRECTOR EXECUTIV, 
                         Vieru Mariana 
 
 
 
                        
        
                            Întocmit, 
                    Crețu Iulian-Robert 


