
R O M Â N I A          
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
H O T Ă R Â R E A  Nr. 36/2007 

privind aprobarea Acordului de asociere între Consiliul judeţean Vaslui şi consiliile locale: Perieni, 
Pogana, Iana, Puieşti, Voineşti, Ghergheşti pentru 

realizarea proiectului „Sistem de colectare selectivă şi transport al deşeurilor municipale din 
comunele: Perieni, Pogana, Iana, Puieşti, Voineşti, Ghergheşti, judeţul Vaslui.” 

- faza studiu de fezabilitate - 
 

- având în vedere prevederile Programului Phare 2005 Coeziune Economică şi Socială – „ Schema 
de Granturi pentru Sectorul Public pentru Pregătirea de Proiecte în domeniul Protecţiei Mediului”; 

- în temeiul  prevederilor art.91, alin. (1), lit. „e”, alin. (6), lit. „a” şi ale art.97 din Legea 
nr.215/2001privind administraţia publică locală, republicată; 

Consiliul judeţean Vaslui, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 Art.1 - Se aprobă Acordul de asociere între Consiliul Judeţean Vaslui şi consiliile locale: 
Perieni, Pogana, Iana, Puieşti, Voineşti, Ghergheşti pentru realizarea proiectului „Sistem de 
colectare selectivă şi transport al deşeurilor municipale din comunele: Perieni, Pogana, Iana, Puieşti, 
Voineşti, Ghergheşti, judeţul Vaslui.” –faza studiu de fezabilitate, prevăzut în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.2 - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Direcţia 
dezvoltare locală, integrare europeană, relaţii internaţionale şi Direcţia tehnică ale Consiliului judeţean 
Vaslui. 
 Art.3 – Câte o copie a prezentei hotărâri se va transmite consiliilor locale:  Perieni, Pogana, Iana, 
Puieşti, Voineşti, Ghergheşti. 

 Vaslui, 30 martie 2007 
P R E Ş E D I N T E, 
Corneliu Bichineţ       

      Contrasemnează:                             
Secretarul judeţului Vaslui, 

                                Gheorghe Stoica  



CONSILIUL JUDETEAN VASLUI 
PRESEDINTE 
 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea Acordului de asociere între Consiliul judeţean 
Vaslui şi consiliile locale: Perieni , Pogana, Iana, Puieşti, Voineşti, Ghergheşti, pentru realizarea 

proiectului „Sistem de colectare selectivă şi transport al deşeurilor municipale din comunele: Perieni, 
Pogana, Iana, Puieşti, Voineşti, Ghergheşti, judeţul Vaslui.” - faza studiu de fezabilitate 
 
Doamnelor şi domnilor consilieri şi invitaţi, 

 
Consiliul local Perieni a depus spre finanţare, în calitate de solicitant, cu sprijinul consistent al Consiliului 
judeţean Vaslui, proiectul „Sistem de colectare selectivă şi transport al deşeurilor municipale din 
comunele: Perieni, Pogana, Iana, Puieşti, Voineşti, Ghergheşti, judeţul Vaslui.” – faza studiu de 
fezabilitate, în cadrul Programului Phare 2005 Coeziune Economică şi Socială – „Schema de Granturi 
pentru Sectorul Public pentru Pregătirea de Proiecte în domeniul Protecţiei Mediului”. 
 Obiectivul general al proiectului este sprijinirea autorităţilor publice din zona rurală în efortul de 
a se conforma cerinţelor privind gestionarea deşeurilor. 
Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 

 Realizarea studiilor şi analizelor necesare pentru implementarea unui sistem de colectare selectivă 
a deşeurilor municipale în comunele Perieni, Pogana, Iana, Puieşti, Voineşti, Ghergheşti din 
judeţul Vaslui; 

 Întărirea capacităţii autorităţilor publice locale din comunele  ţintă de a contribui la reducerea 
poluării, creşterea calităţii mediului în zona rurală şi protejarea sănătăţii populaţiei. 

Practic, proiectul care face obiectul acordului de asociere îşi propune realizarea documentaţiei tehnico- 
economice (studiu de fezabilitate, analiză cost-beneficiu şi studiu de piaţă), necesare pentru obţinerea, 
într-o fază ulterioară, a unei finanţări pentru proiectul de investiţii „Sistem de colectare selectivă şi 
transport al deşeurilor municipale din comunele: Perieni, Pogana, Iana, Puieşti, Voineşti, Ghergheşti, 
judeţul Vaslui.” prin Programul Phare CES 2006 „Schema de investiţii pentru proiecte de mediu”, 
Programul Operaţional Sectorial de Mediu, Fondul pentru Mediu sau alţi donori naţionali sau 
internaţionali. 
Valoarea finanţării solicitate de la Uniunea Europeană pentru realizarea documentaţiei tehnico-economice 
este de 27.000 Euro, iar contribuţia comunelor asociate de 3000 Euro. 
Valoarea proiectului de investiţii viitor, care face obiectul documentaţiei tehnico- economice ce va fi 
realizata, este estimată la aproximativ 350.000 Euro. 
Problemele cu care judeţul Vaslui se confruntă în domeniul gestionării deşeurilor reprezintă o ameninţare 
directă la adresa sănătăţii şi au un efect negativ asupra calităţii vieţii. O mare parte a deşeurilor din judeţul 
Vaslui sunt depozitate necontrolat. Acest fapt afectează mediul înconjurător, datorită levigatului provenit 
de la depozitele neconforme, levigat ce pătrunde atât în apele de suprafaţă, cât şi în cele subterane. Din 
cauza arderii frecvente a deşeurilor apare, de asemenea, şi problema poluării aerului.  

Pentru soluţionarea problemelor gestionării deşeurilor în judeţul Vaslui, Planul judeţean de 
gestionare a deşeurilor prevede înfiinţarea unui depozit final pentru deşeuri biodegradabile la Roşieşti şi a 
cinci staţii de transfer în localităţile Vaslui, Bârlad, Huşi, Negreşti şi Murgeni. 

Proiectul de investiţii viitor propune înfiinţarea unor platforme de pre-colectare a deşeurilor în 
zona rurală (comunele: Perieni, Pogana, Puieşti, Iana, Voineşti, Ghergheşti), precum şi achiziţionarea de 
eurocontainere, europubele şi mijloace de transport specifice.  Procesul de gestionare a deşeurilor va 
cuprinde următorii paşi:  

- colectarea selectivă a deşeurilor în eurocontainere şi eururopubele; 
- valorificarea deşeurilor reciclabile colectate; 
- transportul deşeurilor biodegradabile la staţia de transfer din municipiul Bîrlad. 

Pentru derularea în bune condiţii a proiectului de investiţii viitor, comunele asociate vor înfiinţa o 
asociaţie de dezvoltare intercomunitară şi un serviciu public de salubritate, în conformitate cu prevederile 



Legii 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, şi ale Legii 51/2006 privind serviciile 
comunitare de utilităţi publice. 

 Potrivit proiectului de acord de asociere supus dezbaterii dumneavoastră, Consiliul judeţean Vaslui, în calitate de asociat, are următoarele 
responsabilităţi:  

 asistă beneficiarul în relaţiile funcţionale cu Autoritatea Contractantă şi cu Autoritatea de 
Implementare; 

 furnizează date la nivel judeţean pentru realizarea studiilor şi analizelor; 
 asigură asistenţă pe tot parcursul derulării procedurilor de achiziţie publică; 
 urmăreşte implementarea proiectului şi realizarea documentaţiilor în conformitate cu contractul de 

achiziţie; 
 aprobă acordul de asociere; 
 participă la  monitorizarea şi evaluarea internă a proiectului; 
 sprijină liderul de proiect în identificarea surselor de finanţare şi pregătirea documentaţiilor pentru 

obţinerea finanţării proiectului de investiţii viitor. 
Proiectul propus se încadrează în prevederile Planului judeţean de gestionare a deşeurilor (aflat în 

faza de definitivare) şi este complementar proiectului de anvergură “Managementul regional al deşeurilor 
în judeţul Vaslui” întrucât soluţionează problema colectării selective în 6 comune din judeţ şi racordarea 
acestora la staţia de transfer care se va înfiinţa la Bîrlad. 

De asemenea, proiectul propus este în concordanţă cu noile prevederi legislative în materie (Legea 
27/2007), care întăresc rolul consiliului judeţean în coordonarea acestei activităţi şi soluţionarea globală a 
problematicii gestionării deşeurilor la nivelul întregului judeţ.  

Având în vedere necesitatea realizării unui astfel de proiect de investiţii la nivelul judeţului Vaslui 
şi oportunitatea de a obţine finanţarea necesară realizării documentaţiei tehnico-economice din fonduri 
extrabugetare, vă rog să aprobaţi proiectul de hotărâre propus, în forma prezentată. 

 
Preşedinte, 

Corneliu Bichineţ 
         



     Anexă la HCJ nr.36/2007 
                               

ACORD DE ASOCIERE 
 
Consiliul Judeţean Vaslui, cu sediul în Vaslui, strada Ştefan cel Mare, nr.79, cod 730168, cod fiscal 
3394171, cont bancar RO47TREZ65624510255XXXXX deschis la Trezoreria VASLUI, reprezentat prin 
Preşedinte Corneliu Bichineţ şi Contabil şef Safir Ecaterina , 
 
şi 
 
Consiliul local al Comunei Perieni, cu sediul în Perieni, comuna Perieni, judeţul Vaslui, cod 737300, 
cod fiscal....................... , cont bancar........................................... , deschis  la Trezoreria.......................... , 
reprezentat prin Primar Roşca Vasile  şi Contabil ………………. 
 
şi 
 
Consiliul local al  Comunei Pogana, cu sediul în Pogana, comuna Pogana, judeţul Vaslui, cod cod 
737328 cod fiscal ......................., cont bancar ......................................... deschis  la Trezoreria ......, 
reprezentat prin Primar Neagu Titi şi Contabil  .................. 
 
şi 
 
Consiliul local al Comunei Iana, cu sediul în Iana comuna Iana, judeţul Vaslui, cod 737445 cod fiscal 
........................, cont bancar ........................................ deschis  la Trezoreria ....................., reprezentat prin 
Primar Melu Mocanu şi Contabil .................. 
 
şi  
 
Consiliul local al Comunei Puieşti, cu sediul în Puieşti, comuna Puieşti, judeţul Vaslui, cod 737200, cod 
fiscal..............................., cont bancar ....................................... deschis  la Trezoreria .........................., 
reprezentat prin Primar Vieru Vasile şi Contabil .................. 
 
şi  
 
Consiliul local al Comunei Voineşti, cu sediul în Voineşti, comuna Voineşti, judeţul Vaslui, cod 737260 
cod fiscal....................... , cont bancar ......................... deschis  la Trezoreria ......................, reprezentat 
prin Primar Romilă Vasile şi Contabil .................. 
 
şi  
 
Consiliul local al Comunei Ghergheşti, cu sediul în Ghergheşti, comuna Ghergheşti, judeţul Vaslui, cod 
737415 cod fiscal ........................., cont bancar ................................................. deschis  la Trezoreria 
......................, reprezentat prin Primar Stoica Mihai şi Contabil  .................. 
 
denumite în continuare “părţi”; 
 

Având în vedere obiectivele Programului Phare 2005  Coeziune Economică şi Socială – „ Schema 
de Granturi pentru Sectorul Public pentru Pregătirea de Proiecte în domeniul Protecţiei Mediului ; 

Exprimând interesul comun al părţilor pentru reabilitarea şi protejarea mediului înconjurător, în 
scopul creşterii calităţii vieţii locuitorilor judeţului;  

În vederea promovării unor interese comune, potrivit prevederilor art. 91, alin. (1), lit. „e”, alin. 
(6), lit. „a” şi ale art. 36 alin. (2) lit. “e”, alin. (7), lit. „a” din Legea nr.215/2001, privind administraţia 
publică locală, republicată; 



Convin următoarele: 
Cap. 1. Obiectul acordului 
 
Art. 1. - Obiectul acordului îl constituie realizarea proiectului „Sistem de colectare selectivă şi transport 
al deşeurilor municipale din comunele: Perieni, Pogana, Iana, Puieşti, Voineşti, Ghergheşti, judeţul 
Vaslui.” – faza studiu de fezabilitate, în cadrul Programului Phare 2005  Coeziune Economică şi Socială 
– „ Schema de Granturi pentru Sectorul Public pentru Pregătirea de Proiecte în domeniul Protecţiei 
Mediului” proiect ce corespunde priorităţilor cuprinse în Planul Local de Gestionare a Deşeurilor. 
 
Cap. 2.  Durata acordului 
 
Art. 2. – Acordul de asociere îşi produce efectele de la data semnării acestuia de către părţi şi se încheie în 
3 ani de la finalizarea proiectului. 
 
Cap. 3  Obligaţiile părţilor cu privire la realizarea obiectului acordului 
 
Art. 3. – Consiliul Local Perieni se obligă să-şi îndeplinească responsabilităţile ce îi revin în calitate de 
autoritate coordonatoare (lider de proiect) şi de solicitant al finanţării pentru proiectul „Sistem de 
colectare selectivă şi transport al deşeurilor municipale din comunele: Perieni, Pogana, Iana, Puieşti, 
Voineşti, Ghergheşti, judeţul Vaslui.” - faza studiu de fezabilitate. În acest scop, se autorizează Consiliul 
Local Perieni să acţioneze în numele şi pentru consiliile locale partenere în toate situaţiile legate de 
proiect. 
 
Art. 4. – Consiliile  Locale Perieni, Pogana, Iana, Puieşti, Voineşti şi Ghergheşti se obligă să achite în 
numerar contribuţia locală de 500 Euro aferentă proiectului.  
 
Art. 5. – Rolurile şi responsabilităţile fiecărei părţi în elaborarea şi implementarea proiectului sunt 
descrise în tabelul de mai jos:  

Organizaţia Roluri şi responsabilităţi  

Consiliul Local 
Perieni 

 
 

 Furnizează date pentru realizarea studiilor şi analizelor; 
 Asigură obţinerea avizelor şi autorizaţiilor necesare în această etapă; 
 Asigură personal în UIP şi resurse umane şi materiale necesare pentru realizarea 

proiectului; 
 Organizează procedurile de achiziţie publică de servicii, în conformitate cu 

reglementările legale în vigoare:  
 Participă la derularea procedurilor de achiziţie publică şi semnează contractul cu firma 

selectată; 
 Urmareste implementarea proiectului si realizarea documentaţiilor in conformitate cu 

contractul de achiziţie; 
 Asigură terenul aflat pe domeniul public necesar amenajării platformelor de colectare, 

garajului şi microstaţiei de epurare; 
 Elaborează şi aprobă acordul de asociere; 
 Participă, prin personalul desemnat in UIP, la monitorizarea realizării activităţilor, 

contribuind totodată la evaluarea proiectului; 
 Asigură co-finanţarea în numerar a proiectului cu suma de 500 Euro ; 
 Asigură gestiunea financiară a proiectului conform procedurilor din acordul de 

finanţare şi contractele de achiziţie; 
 Menţine permanent legătura cu asociaţii, ADR –NE Piatra Neamţ, MIE, ARPM Bacău, 

APM Vaslui; 
Identifică surse de finanţare şi pregăteşte documentaţia pentru obţinerea finanţării 
proiectului de investiţii propus. 

Consiliul 
Judeţean Vaslui 

 Asistă beneficiarul în relaţiile funcţionale cu Autoritatea Contractantă şi cu Autoritatea 
de Implementare; 

 Furnizează date la nivel judeţean pentru realizarea studiilor şi analizelor; 
 Asigură asistenţă pe tot parcursul derulării procedurilor de achiziţie publică; 
 Urmareşte implementarea proiectului si realizarea documentaţiilor în conformitate cu 

contractul de achiziţie; 



 Aprobă acordul de asociere; 
 Participă la  monitorizarea şi evaluarea internă a proiectului; 

Sprijină liderul de proiect în identificarea surselor de finanţare şi pregătirea 
documentaţiilor pentru obţinerea finanţării proiectului de investiţii propus. 

 
Consiliul Local 

al comunei 
Pogana 

 Asistă beneficiarul în relaţiile funcţionale cu Autoritatea Contractantă şi cu Autoritatea 
de Implementare; 

 Furnizează date pentru realizarea studiilor şi analizelor; 
 Aprobă acordul de asociere; 
 Asigură terenul aflat pe domeniul public necesar amenajării platformelor de colectare; 
 Participă la  monitorizarea şi evaluarea internă a proiectului; 

Asigură co-finanţarea în numerar a proiectului cu suma de 500 Euro. 

Consiliul Local 
al comunei Iana 

 Asistă beneficiarul în relaţiile funcţionale cu Autoritatea Contractantă şi cu Autoritatea 
de Implementare; 

 Furnizează date pentru realizarea studiilor şi analizelor; 
 Aprobă acordul de asociere; 
 Asigură terenul aflat pe domeniul public necesar amenajării platformelor de colectare; 
 Participă la  monitorizarea şi evaluarea internă a proiectului; 

Asigură co-finanţarea în numerar a proiectului cu suma de 500 Euro. 

Consiliul Local 
al comunei 

Puieşti 

 Asistă beneficiarul în relaţiile funcţionale cu Autoritatea Contractantă şi cu Autoritatea 
de Implementare; 

 Furnizează date pentru realizarea studiilor şi analizelor; 
 Aprobă acordul de asociere; 
 Asigură terenul aflat pe domeniul public necesar amenajării platformelor de colectare; 
 Participă la  monitorizarea şi evaluarea internă a proiectului; 

Asigură co-finanţarea în numerar a proiectului cu suma de 500 Euro. 

 
Consiliul Local 

al comunei 
Voineşti 

 Asistă beneficiarul în relaţiile funcţionale cu Autoritatea Contractantă şi cu Autoritatea 
de Implementare; 

 Furnizează date pentru realizarea studiilor şi analizelor; 
 Aprobă acordul de asociere; 
 Asigură terenul aflat pe domeniul public necesar amenajării platformelor de colectare; 
 Participă la implementarea, monitorizarea şi evaluarea internă a proiectului; 

Asigură co-finanţarea în numerar a proiectului cu suma de 500 Euro. 

Consiliul Local 
al comunei 
Ghergheşti 

 Asistă beneficiarul în relaţiile funcţionale cu Autoritatea Contractantă şi cu Autoritatea 
de Implementare; 

 Furnizează date pentru realizarea studiilor şi analizelor; 
 Aprobă acordul de asociere; 
 Asigură terenul aflat pe domeniul public necesar amenajării platformelor de colectare; 
 Participă la  monitorizarea şi evaluarea internă a proiectului; 
 Asigură co-finanţarea în numerar a proiectului cu suma de 500 Euro. 

Cap. 4 Aranjamente instituţionale pentru realizarea şi operarea investiţiei 
Art. 6 (1) În vederea realizării proiectului de investiţii „Sistem de colectare selectivă şi transport al 
deşeurilor municipale din  comunele: Perieni, Pogana, Iana, Puieşti, Voineşti, Ghergheşti, judeţul 
Vaslui.”, liderul de proiect şi asociaţii vor identifica sursele de finanţare accesibile şi vor pregăti 
documentaţia pentru obţinerea finanţării, prin Programul Phare CES 2006 Schema de investiţii pentru 
sectorul public în domeniul protecţiei mediului, Fondul pentru Mediu, alte programe naţionale sau 
comunitare.  
   (2) Pentru realizarea proiectului de investiţii propus, liderul de proiect şi asociaţii vor încheia un 
nou acord de asociere, care va prevedea rolul şi responsabilităţile părţilor, precum şi contribuţia fiecăruia 
la co-finanţarea proiectului. 
Art. 7. – În vederea asigurării serviciilor de salubrizare pe teritoriul comunelor Perieni, Pogana, Iana, 
Puieşti, Voineşti şi Ghergheşti, consiliile locale vor decide asupra înfiinţării unei asociaţii de dezvoltare 
intercomunitară, potrivit prevederilor Legii 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, 
precum şi asupra înfiinţării unui operator de servicii comunitare de utilităţi publice, potrivit prevederilor 
Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice.  
 
Cap. 5 Dispoziţii finale 
Art. 8. –  Orice modificare a clauzelor prezentului acord se face prin acordul scris al părţilor.  



Art. 9. – Soluţionarea neînţelegerilor ce se ivesc în derularea acordului se realizează prin conciliere 
directă între reprezentanţii părţilor.  
Art. 10. – Forţa majoră, astfel cum este definită de lege, apără părţile de răspundere. 
Art. 11. – Prezentul acord, care se completează cu dispoziţiile legale în materie, a fost redactat în 7 
exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte semnatară.  
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