
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
 

                                 H O T Ă R Â R E A  nr. 40/2020           
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 nr. 3795/13.03.2020 al preşedintelui Consiliului Judeţean Vaslui; 
-   referatul  Direcției Tehnice - S.M.S.C.U.P. UI/MP nr. 3743/13.03.2020; 
- raportul de specialitate al Direcției Tehnice din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean nr.  3812/13.03.2020; 
- avizul Comisiei juridică şi disciplină, administrație publică și coordonarea consiliilor 

locale; 
- Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 172/2016 privind desemnarea 

reprezentantului Județului Vaslui în Adunarea Generală a Asociației pentru Dezvoltare 
Intercomunitară a județului Vaslui;   

-  adresa Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară a Județului Vaslui                        
nr. 91/12.03.2020;                     

-  adresa Romprest Energy București nr. 1070/03.03.2020; 
în conformitate cu: 
-  prevederile art. 10 alin. (2) și (3) și ale art.33 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 serviciilor comunitare de utilităţi 

publice nr.51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
- art.4 lit.d), art.7, art.8, art.15 alin. (1) lit. b) și art.16 din anexa la Ordinul ANRSC 

nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a 
tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare a localităților; 

- art. 6 alin. (1) lit. l) și art.8 din Legea serviciului de salubrizare a localităților 
nr.101/2006, republicată, 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, 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. – (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 modificarea tarifului 
aferent 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 = 04,96 lei/tonă; 
b) - tariful de depozitare pentru deșeurile generate de  IIC = 95,66 lei/tonă; 
c) - tariful de sortare pentru deșeurile reciclabile generate de populație = 178,96 lei/tonă; 
d) - tariful de sortare pentru deșeurile reciclabile generate de IIC = 175,38 lei/tonă; 

la care se adaugă TVA, conform Ofertei cuprinse în Anexa 3 la Contractul nr. 16452/19.12.2017, 
încheiat cu SC ROMPREST ENERGY SRL BUCUREȘTI. 

(2) Tarifele prevăzute la alin. (1) nu includ contribuția pentru economia circulară. 
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 prevederilor 



prezentei hotărâri, ulterior aprobării modificării de tarif de către Adunarea Generală a Asociației 
pentru Dezvoltare Intercomunitară a județului Vaslui. 

Art.3. – Prezentul act administrativ va fi comunicat, în copie, Instituţiei Prefectului – 
Judeţul Vaslui, operatorului SC ROMPREST ENERGY SRL BUCUREȘTI, președintelui Consiliului 
Județean Vaslui, precum şi Direcţiei Tehnice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Vaslui. 
 

                                        Vaslui, 20 martie 2020 
 
       PREȘEDINTE, 
                               Dumitru Buzatu 
 

 
 
 
         Contrasemnează pentru legalitate: 

                                                                                   SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 
                                                                                            Diana-Elena Ursulescu 


