
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

H O T Ă R Â R E A   nr. 37/2020 
pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui 
nr. 229/2018 privind aprobarea încheierii Contractului de delegare pentru „Serviciile 
pregătitoare aferente întreținerii și reparării drumurilor publice de interes județean, 

precum și serviciilor privind întreținerea curentă, periodică și reparații curente la 
drumurile publice de interes județean”, cu modificările și completările ulterioare 

 Având ȋn vedere: 
- referatul de aprobare  nr. 3797 din 13.03.2020 al președintelui Consiliului

Județean Vaslui; 
- adresa Societății “Lucrări Drumuri și Poduri” SA Vaslui nr. 3193/02.10.2019,

înregistrată la Registratura Generală a Consiliului Județean Vaslui cu nr. 15438/02.10.2019; 
- raportul nr. 3798 din 13.03.2020 al Direcției Tehnice din cadrul aparatului de

specialitate al consiliului județean; 
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Vaslui: Comisia juridică

și disciplină, administrație publică 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, administrarea domeniului public și privat de interes județean; 

- Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 229/2018 privind aprobarea încheierii
Contractului de delegare pentru „Serviciile pregătitoare aferente întreținerii și reparării 
drumurilor publice de interes județean, precum și serviciilor privind întreținerea curentă, 
periodică și reparații curente la drumurile publice de interes județean”; 

- Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 225/2019 privind completarea anexei
nr. 4 la Hotărârea nr. 176/2018 privind stabilirea modalității de gestiune a Serviciilor 
pregătitoare aferente întreținerii și reparării drumurilor publice județene, precum și a 
Lucrărilor și serviciilor privind întreținerea curentă, periodică și reparații curente la 
drumurile publice de interes județean; 

- Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 226/2019 privind completarea anexei
nr. 1 la Hotărârea nr. 229/2018 privind aprobarea încheierii Contractului de delegare pentru 
„Serviciile pregătitoare aferente întreținerii și reparării drumurilor publice de interes 
județean, precum și serviciilor privind întreținerea curentă, periodică și reparații curente la 
drumurile publice de interes județean”; 

- Contractul nr. 18921/12.12.2018 privind Serviciile pregătitoare aferente
întreținerii și reparării drumurilor publice de interes județean, precum și serviciilor privind 
întreținerea curentă, periodică și reparații curente la drumurile publice de interes 
județean; 

- Procesul-verbal nr. 3230/05.03.2020, întocmit de comisia de negociere numită
prin Dispoziția nr. 555/2018 a președintelui Consiliului Județean Vaslui; 

în conformitate cu: 
- art. 34 alin.(1) lit. b) și art. 39 din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind

organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat 
de interes local; 

- art. 173 alin.(1) lit. d) și alin.(5) lit. l) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 



- Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea
actelor normative, republică, cu modificările și completările ulterioare; 

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 Judeţean Vaslui 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 Art.I. – Se aprobă modificarea și completarea anexei nr. 1 la Hotărârea 
Consiliului Județean Vaslui nr. 229/2018 privind aprobarea încheierii Contractului de 
delegare pentru „Serviciile pregătitoare aferente întreținerii și reparării drumurilor publice 
de interes județean, precum și serviciilor privind întreținerea curentă, periodică și reparații 
curente la drumurile publice de interes județean”, cu modificările și completările 
ulterioare, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezentul act administrativ. 

Art.II. – (1) Se aprobă încheierea unui act adițional la contractul 
nr. 18921/12.12.2018 privind Serviciile pregătitoare aferente întreținerii și reparării 
drumurilor publice de interes județean, precum și serviciilor privind întreținerea curentă, 
periodică și reparații curente la drumurile publice de interes județean în forma prezentată 
în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul act administrativ. 

(2) Se mandatează președintele Consiliului Județean Vaslui pentru ca, în numele
și pentru Județul Vaslui, să semneze actul adițional prevăzut la alin.(1). 

Art. III. – Prezentul act administrativ va fi comunicat Instituţiei Prefectului - 
Judeţul Vaslui, Societății “Lucrări Drumuri și Poduri” SA Vaslui, precum și: președintelui 
consiliului județean, Direcţiei Tehnice şi Direcţiei Economice din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui în vederea aducerii la îndeplinire. 

Vaslui, 20 martie 2020 

    PREȘEDINTE, 
   Dumitru Buzatu 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
       SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

        Diana-Elena Ursulescu 



Anexa nr. 1 
la Hotărârea Nr. 37/20 martie 2020





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































                                                                                                     Anexa nr. 2 
                                                                                la Hotărârea nr. 37/2020 
 
 
 
 
 

ACT ADIȚIONAL  nr. 2 
la  Contractul nr. 18921/12.12.2018 privind serviciile pregătitoare aferente întreținerii și 

reparării  drumurilor publice de interes județean, precum și a Lucrărilor și serviciilor 
privind întreținerea curentă, periodică și reparații curente la drumurile publice  

de interes județean” 
 
 
Părțile: 
 
JUDEŢUL VASLUI, prin  Consiliul Județean Vaslui cu sediul în Municipiul Vaslui, str. Stefan 
cel Mare nr.79, județul Vaslui, telefon 0235 361089, fax 0235361090, cod fiscal  3394171,  
cont nr. RO TREZ 24A8 4030 1200 130X deschis la Trezoreria Vaslui, reprezentat prin 
Preşedinte Dumitru Buzatu -  președinte al Consiliului Județean Vaslui, în calitate de 
beneficiar,  
 
și  
 
SOCIETATEA ,,LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI” SA VASLUI, cu sediul social în municipiul 
Vaslui, str. Castanilor nr. 8, tel.0235/311053, 0235/311004, fax 0235/314344, înregistrată 
la Registrul comerțului Vaslui sub nr. J37/220/1998, C.U.I. 10946600, cont RO71 TREZ 6565 
069X XX00 1130 deschis la Trezoreria Vaslui, reprezentată legal prin domnul Pricope   
Constantin-director general, în calitate de operator servicii; 
 
          având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Vaslui  nr. _____ /20.03.2020 pentru 
modificarea și completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 
229/2018 privind aprobarea încheierii Contractului de delegare pentru „Serviciile 
pregătitoare aferente întreținerii și reparării drumurilor publice de interes județean, 
precum și serviciilor privind întreținerea curentă, periodică și reparații curente la 
drumurile publice de interes județean”, cu modificările și completările ulterioare; 
       în temeiul capitolului  VIII- Modificarea contractului, pct. 1-2  coroborat  cu capitolul  
X pct. 1  din Contract, 
       au convenit încheierea prezentului act adițional la Contractul  mai sus-menționat. 

 
Art.I. - Anexa nr. 3 la Contract  se completează și se înlocuiește cu anexa la 

prezentul act adițional. 
 



Art.III. - Celelalte prevederi ale Contractului nr. 18921/12.12.2018 rămân 
nemodificate. 

 
Încheiat în 2 (două) exemplare astăzi, __________________, câte un exemplar pentru 

fiecare parte. 
 
 
 

 
          BENEFICIAR,                                                      OPERATOR, 
        JUDEȚUL VASLUI                        Societatea  ,,Lucrări Drumuri și Poduri” Vaslui                                                                                              
 

  Președinte,                                                 Director general 
         Dumitru Buzatu                                              Constantin Pricope 
 
 

 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































