
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
 

H O T A R Â R E A   Nr.131/2008 
privind declararea disponibilizării terenului agricol în suprafaţă de 20 ha, aflat în proprietatea 
publică a judeţului şi în administrarea Consiliului judeţean Vaslui, pentru realizarea 
depozitului ecologic prin intermediul proiectului "Sistem integrat de management al deşeurilor 
solide în judeţul Vaslui " 
 
 având în vedere cerinţele Ghidului solicitantului Autorităţii de management pentru Programul 
operaţional sectorial " Mediu " Axa Prioritară 2 – POS Mediu "Dezvoltarea sistemelor de management 
integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor istorice contaminate  ; 
 având în vedere Hotărârea de Guvern nr.651/2002 privind trecerea unui teren agricol din 
domeniul privat al statului şi din administrarea Agenţiei domeniului statului în domeniul public al 
judeţului Vaslui şi în administrarea Consiliului judeţean Vaslui ; 
 în temeiul dispoziţiilor art.91 alin.(1), lit.,c) coroborat cu alin.(4), lit.a) şi art.97 alin.(1) din 
Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare ; 
    Consiliul judeţean Vaslui ; 

H O T Ă R Ă Ş T E  : 
 

Articol unic. -  Se declară ca fiind disponibil terenul agricol în suprafaţă de 20 ha, situat pe 
teritoriul comunei Roşieşti, judeţul Vaslui, tarlaua 57, parcela 1048 A, proprietate publică a judeţului 
Vaslui şi în administrarea Consiliului judeţean, pentru realizarea depozitului ecologic prin intermediul 
proiectului " Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Vaslui". 

                 
 

Vaslui, 30 septembrie 2008 
P R E Ş E D I N T E, 

Vasile Mihalachi 
                                                                                                                                               Contrasemnează : 
                                                                                                                                       Secretarul judeţului Vaslui, 
                                                                                                                                              Gheorghe Stoica 



CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI 
PREŞEDINTE 

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind declararea disponibilizării terenului pentru realizarea proiectului, aflat 
în proprietatea publică a judeţului şi în administrarea CJV pentru relizarea depozitului ecologic, prin 
intermediul proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Vs” 
 

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 declare 
disponibilitatea terenului în suprafaţă de 20 ha, situat pe teritoriul comunei Roşieşti. 

Acest teren a fost trecut în proprietatea publică a judeţului Vaslui şi în administrarea 
Consiliului Judeţean Vaslui prin Hotărârea de Guvern nr.651/2002 privind trecerea unui teren agricol 
din domeniul privat al statului şi din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului în domeniul public al 
judeţului Vaslui şi în administrarea Consiliului Judetean Vaslui, teren care în prezent este liber de 
orice sarcini şi poate fi declarat disponibil pentru realizarea scopului pentru care a fost transferat 
dreptul de proprietate. 

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 
 

                            


