
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
 

H O T A R Â R E A   Nr.132/2008 
privind desemnarea reprezentantului Consiliului judeţean în adunarea generală a Asociaţiei 
pentru dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de salubrizare a judeţului 
Vaslui (ADIV) şi mandatarea acestuia pentru a vota "pentru" aprobarea actelor adiţionale de 
modificare şi completare a actului constitutiv şi a statutului Asociaţiei consiliilor judeţean 
Vaslui şi locale ale municipiilor Vaslui, Bîrlad şi Huşi 
 
 având în vedere Expunerea de motive a preşedintelui Consiliului judeţean Vaslui prin care se 
propune ca domnul Buzatu Dumitru, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Vaslui să fie desemnat ca 
reprezentant în adunarea generală a Asociaţiei pentru dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice 
pentru serviciul de salubrizare a judeţului Vaslui (ADIV) şi mandatarea acestuia pentru a vota 
"pentru" aprobarea actelor adiţionale de modificare şi completare a actului constitutiv şi a statutului 
Asociaţiei consiliilor judeţean Vaslui şi locale ale municipiilor Vaslui, Bîrlad şi Huşi ; 
 în conformitate cu dispoziţiile art.3 din H.G. nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv - 
cadru şi a statutului - cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate 
serviciile de utilităţi publice ; 
 având în vedere prevederile art.10 din Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de 
utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.35 din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare ; 
 având în vedere procesul verbal cu rezultatul votului secret ; 
 în temeiul dispoziţiilor art.10, art.91, alin.(1) şi alin.(5), pct.13 şi ale 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  : 
 

 Art.1. - Domnul Dumitru Buzatu, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Vaslui, se 
desemnează ca reprezentant al Consiliului judeţean Vaslui, în adunarea generală a Asociaţiei pentru 
dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de salubrizare a judeţului Vaslui 
(ADIV). 
 Art.2. - Se mandatează domnul Dumitru Buzatu, reprezentant al Consiliului judeţean Vaslui, 
în adunarea generală a Asociaţiei pentru dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul 
de salubrizare a judeţului Vaslui (ADIV) să voteze " pentru " aprobarea actelor adiţionale de 
modificare şi completare a actului constitutiv şi a statutului Asociaţiei consiliilor judeţean Vaslui şi 
locale ale municipiilor Vaslui, Bîrlad şi Huşi în forma şi cu conţinutul prevăzute în anexele nr.1 şi nr.2 
care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Câte un exemplar de pe prezenta hotărâre se va comunica : 

- instituţiei prefectului judeţului Vaslui ; 
- consiliilor locale ale municipiilor Vaslui, Bîrlad şi Huşi. 

                                                                    Vaslui, 30 septembrie 2008 
 
 

P R E Ş E D I N T E , 
Vasile Mihalachi 

                                                                                                                                  Contrasemnează : 
                                                                                                                                       Secretarul judeţului Vaslui, 
                                                                                                                                              Gheorghe Stoica    
                                 

                                                                                                            



Anexa nr.1 la Hotărârea nr.132/2008 
 

ACT ADITIONAL  NR. 1. LA ACTUL CONSTITUTIV 
al asociaţiei de dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de salubrizare 

,,Asociaţia  pentru Dezvoltare Intercomunitara a Judetului Vaslui (ADIV)” 
 
 
Art. I. - Asociaţii : 

1. Judeţul Vaslui, prin Consiliul Judeţean Vaslui, cu sediul în Vaslui, str. Ştefan cel Mare, nr.79, jud. 
Vaslui, cod 730168, reprezentat de Dumitru Buzatu, în calitate de Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean, 
legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Judeţean  Vaslui, nr. ........................ ; 
2. Municipiul Vaslui, prin Consiliul Local al mun. Vaslui, cu sediul în Vaslui, str. Spiru Haret, nr.2, jud. 
Vaslui, cod 730139, reprezentat de Vasile Pavăl, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin 
Hotărârea Consiliului Local nr. ..................... ; 
3. Municipiul Bârlad, prin Consiliul Local al mun. Bârlad, cu sediul în mun. Bârlad, str. 1 Decembrie, 
nr. 9, jud. Vaslui, cod 731140, reprezentat de Constantin Constantinescu, în calitate de Primar, legal 
împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al mun. Bârlad , ........................; 
4. Municipiul Huşi, prin Consiliul Local al mun. Huşi, cu sediul în Huşi, str. 1 Decembrie, nr. 27 , jud. 
Vaslui, cod 735200, reprezentat de Ioan Ciupilan, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin 
Hotărârea Consiliului Local al mun. Huşi, nr. ................. ; 

 
Denumite colectiv “Asociaţii” şi  individual “Asociatul” ne exprimăm voinţa modifica actului constitutiv 
privind înfiinţariea Asociaţiei pentru dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de 
salubrizare in judeţul Vaslui” (denumită în continuare „Asociaţia”) în conformitate cu prevederile Legii 
administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările şi comletările ulterioare, ale Legii 
serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006 cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei 
Guvernului nr.13/2008 şi ale OUG nr.61/2006 care modifică şi completează OUG nr78/2000, ale Ordonanţei 
Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr.246/2005 precum si a Hotararii de Guvern nr.855 din 13 august 2008 pentru aprobarea actului constitutiv-
cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de 
utilităţi publice. 

Astfel, noi, asociatii am convenit la încheierea prezentului act adiţional: 
 

Art. II. – Actul constitutiv al Asociaţiei Consiliilor Judeţene Vaslui şi locale ale municipiilor Vaslui, Bârlad şi 
Huşi, autentificate sub nr. ......................, se modifică şi se completează după cum urmează: 
 
1. Articolul  2, se modifică şi va avea  urmatorul cuprins:  
„Art. 2. – VOINŢA DE ASOCIERE / SCOPUL ASOCIAŢIEI 
(1) Prin semnarea prezentului act adiţional, asociaţii îşi exprimă voinţa de a se asocia în cadrul Asociaţiei 
,,Asociaţia pentru Dezvoltare Intercomunitara a Judetului Vaslui (ADIV)”Constituită în scopul 
organizării, reglementării, finanţării, exploatării, monitorizării şi gestionării în comun a serviciului de 
salubrizare destinat managementului integrat al deşeurilor în judeţul Vaslui (denumit în continuare „Serviciul”) 
pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre, precum şi realizarea în comun a unor 
proiecte de investiţii publice de interes zonal sau regional destinate înfiinţării, modernizării şi/sau dezvoltării, 
după caz, a sistemelor de utilităţi publice aferente Serviciului pe baza strategiei de dezvoltare a Serviciului 
(denumită în continuare „Strategia de dezvoltare”). Potrivit art. 10, alin. 2 din Legea 51/2006, cu modificările 
şi completările ulterioare, Asociatia cu obiect de activitate serviciul de salubrizare destinat managementului 
integrat al deşeurilor în judeţul Vaslui este o structura de cooperare cu personalitate juridica de drept privat si 
statut de utilitate publica recunoscut prin efectul legii, destinata exercitarii si realizarii in comun a 
competentelor autoritatilor administratiei publice locale referitoare la furnizarea/prestarea serviciilor de utilitati 
publice, stabilite in sarcina acestora potrivit dispozitiilor Legii 51/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare şi ale legilor speciale aplicabile. 
(2) Forma de gestiune a Serviciului va fi gestiunea delegată, care se va realiza în baza a două tipuri contracte de 
delegare a gestiunii (denumite în continuare „Contracte de Delegare”)  atribuit(e) operatorilor conform 
prevederilor Legii nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale legilor speciale aplicabile, si 
anume: un tip de contract pentru operatorii care vor gestiona activitatile de colectare selectivă, transport la 
staţiile de transfer, sortarea deşeurilor şi transportul la depozitul ecologic, şi un alt tip de contract pentru 
operatorul care va gestiona activitatea din depozitul ecologic.  
2. Articolul  3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:  
„Art. 3. – DENUMIREA  



Denumirea Asociaţiei este ,,Asociaţia pentru Dezvoltare Intercomunitara a Judetului Vaslui (ADIV)”, 
conform dovezii privind disponibilitatea denumirii nr. 64369 din 30.07.2008, eliberată de Ministerul Justiţiei.”  
3. Articolul  4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:  
”Art. 4. – SEDIUL  
Sediul Asociaţiei este în România, municipiul Vaslui, Palatul Administrativ, str. Ştefan cel Mare, nr. 79, 
conform Contractului de comodat incheiat pe 01.11.2001.”  
4. Articolul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:  
”Art. 5. – DURATA  
Asociaţia este constituită pe o durată nedeterminată, începând cu data înscrierii sale în Registrul Asociaţiilor şi 
Fundaţiilor, aflat la grefa judecătoriei  Vaslui.” 
5. La articolul 6, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:  
„Art. 6. PATRIMONIUL INIŢIAL 
(1) Patrimoniul Asociaţiei este de 1.000 RON constituit din contribuţia în numerar a Asociaţilor, după cum 
urmează : 
- Consiliul Judeţean Vaslui – 400  RON ; 
- Consiliul Local al mun. Vaslui – 200 RON ; 
- Consiliul Local al mun. Bârlad – 200 RON ; 
- Consiliul Local al mun. Huşi – 200 RON. 
6. La articolul 6 se introduc trei alineate, alin. (2), (3) şi (4) şi vor avea următorul cuprins: 
(2) Patrimoniul Asociaţiei include şi dreptul de folosinţă gratuită, pe termen limitat, a următoarelor bunuri 
aparţinând domeniului public: 
a)  teren, în suprafaţă de 20 ha, în proprietatea publică a judeţului Vaslui şi în administrarea Consiliului 
Judeţean Vaslui, Hotărârea Guvernului nr. 651/20-06-2002; 
b)  birou asociaţie – birou situat în Palatul Administrativ atribuit  prin Contract de comodat valabil pe toata 
durata necesară realizării scopului propus de ,,Asociaţia de dezvoltare intercomunitara a judetului Vaslui” 
(ADIV). 
(3) Sursele de venit ale Asociaţiei sunt următoarele : 
a) Contribuţiile Asociaţilor la formarea patrimoniului iniţial, cotizaţiile Asociaţilor (asa cum sunt specificate 

in statutul asociatiei) şi alte contribuţii de la bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale membre; 
b) Dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii legale ; 
c) Donaţii, sponsorizări sau legate ;  
d) Orice alte surse de venituri prevăzute de lege sau de statutul Asociaţiei.  
(4) Asociaţia nu are calitatea de operator şi nu va desfăşura activităţi economice.” 
7. Articolul 7 se modifică şi  va avea următorul conţinut:   
„Art. 7.  – ORGANE DE CONDUCERE, ADMINISTRARE ŞI CONTROL 

Conducerea Asociaţiei  
(1) Adunarea generală este organul de conducere al Asociaţiei, format din toţi reprezentanţii Asociaţilor, 
desemnaţi prin hotărâre a autorităţilor deliberative ale acestora.  
 
Adunarea generală alege dintre membrii săi preşedintele Asociaţiei care are atribuţiile prevăzute în statutul 
Asociaţiei şi care reprezintă Asociaţia în raporturile cu terţii, cu excepţia situaţiilor în care se prevede expres 
altfel  

Administrarea Asociaţiei 
(2) Consiliul director este organul executiv de conducere al Asociaţiei, format din preşedintele Asociaţiei şi 
încă 4 (patru) membri numiţi de adunarea generală, pe o perioada de 3 ani. Componenţa consiliului director va 
asigura cât mai bine reprezentativitatea în cadrul acestui organ a tuturor membrilor Asociaţiei, utilizând 
principiul reprezentării prin rotaţie.  

Controlul Financiar al Asociaţiei 
(3) Controlul financiar intern al Asociaţiei este asigurat de o comisie de cenzori formată din minimum 3 
membri numiţi de adunarea generală pentru o perioadă de 3 (trei) ani, cu posibilitatea prelungirii. 
Art. III. - Pentru  desfăşurarea procedurilor de înscriere a prezenrului act adiţional de modificare şi completare 
a actului constitutiv al ,,Asociaţiei  pentru Dezvoltare Intercomunitara a Judetului Vaslui (ADIV)” se 
împuterniceşte Dl. Nistor Ioan, cetăţean român, domiciliat în mun. Vaslui, str. Feroviari, bl. 356, sc. B, ap. 16, 
posesor al C.I., seria VS, nr.312270, eliberată de Pol. mun Vaslui, la data de 08-03-2007.” 

                  



 Anexa nr.2 la Hotărârea nr.132/2008 
ACT ADITIONAL NR. 2. STATUTUL 

asociaţiei pentru dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de salubrizare 
,,Asociaţia  pentru Dezvoltare Intercomunitara a Judetului Vaslui (ADIV)” 

 
Art.I. 

5. Judeţul Vaslui, prin Consiliul Judeţean Vaslui, cu sediul în Vaslui, str. Ştefan cel Mare, nr.79, jud. 
Vaslui, cod 730168, reprezentat de Dumitru Buzatu, în calitate de Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean, 
legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Judeţean  Vaslui, nr. ........................ ; 
6. Municipiul Vaslui, prin Consiliul Local al mun. Vaslui, cu sediul în Vaslui, str. Spiru Haret, nr.2, jud. 
Vaslui, cod 730139, reprezentat de Vasile Pavăl, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin 
Hotărârea Consiliului Local nr. ..................... ; 
7. Municipiul Bârlad, prin Consiliul Local al mun. Bârlad, cu sediul în mun. Bârlad, str. 1 Decembrie, 
nr. 9, jud. Vaslui, cod 731140, reprezentat de Constantin Constantinescu, în calitate de Primar, legal 
împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al mun. Bârlad , ........................; 
8. Municipiul Huşi, prin Consiliul Local al mun. Huşi, cu sediul în Huşi, str. 1 Decembrie, nr. 27 , jud. 
Vaslui, cod 735200, reprezentat de Ioan Ciupilan, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin 
Hotărârea Consiliului Local al mun. Huşi, nr. ................. ; 

Denumite colectiv “Asociaţii” şi  individual “Asociatul” 
Având în vedere că: 

1. Procesul de regionalizare reprezintă un element esenţial pentru atingerea obiectivelor ambiţioase de 
investiţii planificate în vederea respectării angajamentelor pe care România şi le-a asumat prin Tratatul 
de Aderare la Uniunea Europeană, în ceea ce priveşte serviciile de salubrizare, incluzând activităţile de 
colectare, transport, tratare şi depozitare a deşeurilor municipale. In acest sens, din analizele efectuate 
la nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale rezultă cu claritate că pentru buna funcţionare a 
serviciilor de salubrizare şi pentru îndeplinirea cerinţelor impuse de legislaţia în vigoare şi a 
angajamentelor pe care România şi le-a asumat în procesul de Aderare la Uniunea Europeană, sunt 
necesare investiţii financiare considerabile în sistemele publice de salubrizare ce depăşesc capacitatea 
financiară a acestor unităţi administrativ-teritoriale. 

2. Proiectul va cuprinde: 
a) construcţia unui centru de management integrat al deşeurilor, incluzând rampa ecologică şi instalaţiile 

aferente, destinat să deservească  toţi Asociaţii; 
b) exploatarea centrului de management integrat al deşeurilor, care include întreţinerea rampei ecologice 

şi a instalaţiilor aferente, precum şi prelucrarea şi depozitarea deşeurilor; 
c) transportul deşeurilor de la staţiile de transfer la rampa ecologică; 
d) construcţia mai multor staţii de transfer, destinate să deservească o arie determinată corespunzătoare 

unui număr de municipii, oraşe şi/sau comune care sunt Asociaţi; 
e) colectarea deşeurilor din ariile corespunzătoare fiecărei staţii de transfer, transportul acestor deşeuri 

până la staţia de transfer aferentă şi exploatarea staţiilor de transfer, care include întreţinerea acestora şi 
prima fază a prelucrării; 

f) închiderea depozitelor existente de deşeuri şi a depozitelor neconforme. 
 

Ne exprimăm voinţa de a coopera in vederea modificarii statutului „Asociatiei consiliilor judetean Vaslui si 
locale ale municipiilor Vaslui, Barlad si Husi” în conformitate cu prevederile Legii administraţiei publice locale 
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii serviciilor comunitare de utilităţi 
publice nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 101/2006 privind serviciul de 
salubrizare a localităţilor cu modificările şi completările ulterioare, a Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu 
privire la asociaţii şi fundaţii aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, precum si a 
Hotararii de Guvern nr. 855 din 13 august 2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru 
ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice,  pentru 
realizarea Asociaţiei pentru dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de salubrizare, 
asociatie ce va avea denumirea: ,,Asociaţia pentru Dezvoltare Intercomunitara a Judetului Vaslui (ADIV)”  
(denumită în continuare „Asociaţia”), persoană juridică de drept privat, cu statut de utilitate publică, în 
scopurile prevăzute la art. 6 din prezentul statut. 

Astfel, noi, asociatii am convenit la încheierea prezentului act adiţional, dupa cum urmeaza: 
 



Art. II. – Statutul „Asociaţiei consiliilor judeţean Vaslui şi locale ale municipiilor Vaslui, Bârlad şi Huşi”, 
autentificat sub nr. .....................,  se modifică şi se completează după cum urmează: 
 
CAPITOLUL I – DENUMIREA, SEDIUL ŞI DURATA ASOCIAŢIEI 
 
1. Articolul  2  se modifica si va  avea urmatorul cuprins: 
„Art. 2. – Denumirea Asociaţiei este  ,,Asociaţia pentru Dezvoltare Intercomunitara a Judetului Vaslui 
(ADIV)”, conform dovezii privind disponibilitatea denumirii nr. 64369 din 30.07.2008, eliberată de Ministerul 
Justiţiei. Asociaţia va avea ştampilă şi însemne proprii.” 
 
2. La articolul  3 se modifica alineatul(1),  si se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul 
cuprins: 
„Art. 3. – (1) Sediul Asociaţiei este în România, municipiul Vaslui, Palatul Administrativ, str. Ştefan cel Mare, 
nr. 79. 
(2) Sediul Asociaţiei va putea fi mutat în orice alt loc, aflat pe raza unităţilor administrativ-teritoriale membre, 
în baza unei hotărâri a adunării generale a Asociaţiei, sau a consiliului director, conform prezentului statut.” 
 
3. Articolul  4 se modifica si va  avea urmatorul cuprins: 
„Art. 4. – Asociaţia este constituită pe o durată nedeterminată, începând cu data înscrierii sale în Registrul 
asociaţiilor şi fundaţiilor.” 
 
CAPITOLUL II – PATRIMONIUL ASOCIAŢIEI 
 
4. La articolul 5 alineatul(1),  partea introductiva se modifica, se introduce un nou alineat, alineatul(2) cu 
urmatorul continut: 
„Art. 5. - (1) Patrimoniul Asociaţiei este compus din bunurile şi resursele proprii, necesare acoperirii 
cheltuielilor de organizare şi funcţionare şi desfăşurării activităţilor proprii, pe de o parte, şi din dreptul de 
folosinţă gratuită asupra unor bunuri din domeniul public sau privat al Asociaţilor, acordat sau ce va fi acordat 
Asociaţiei de către Asociaţi, pe de altă parte. 
(2) Patrimoniul Asociaţiei include şi dreptul de folosinţă gratuită, pe termen limitat, a următoarelor bunuri 
aparţinând domeniului public: 
a)  teren, în suprafaţă de 20 ha, în proprietatea publică a judeţului Vaslui şi în administrarea Consiliului 
Judeţean Vaslui – Hotărârea Guvernului nr. 651/20-06-2002; 
b)  birou asociaţie – birou situat în Palatul Administrativ atribuit  prin Contract de comodat incheiat la data de 
01.11.2001, valabil pe toata durata necesară realizării scopului propus de ,,Asociaţia de dezvoltare 
intercomunitara a judetului Vaslui” (ADIV).” 
 
5. Dupa articolul 5 se introduce 3  articole noi, articolele 51, 52, 53  cu urmatorul continut, dupa cum 
urmeaza: 
„Art. 51. – Sursele de venit ale Asociaţiei sunt următoarele : 
e) Contribuţiile Asociaţilor la formarea patrimoniului iniţial, cotizaţiile Asociaţilor şi alte contribuţii de la 

bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale membre; 
f) Dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii legale ; 
g) Donaţii, sponsorizări sau legate ;  
h) Orice alte surse de venituri prevăzute de lege sau de prezentul statut.  
Art. 52. – Asociaţia nu are calitatea de operator şi nu va desfăşura activităţi economice. 
Art. 53. – Asociaţia are un buget propriu de venituri şi cheltuieli. Situaţiile financiare se întocmesc în 
conformitate cu legislaţia în vigoare.” 
 
CAPITOLUL III – SCOPUL ŞI OBIECTIVELE ASOCIAŢIEI  
6. Articolul 6, alineatul (1)  se modifica si  se introduc 2 alineate noi, alineatul (2) si alineatul (3) cu 
urmatorul continut: 
„Art. 6. – (1) Asociaţia se constituie în scopul înfiinţării, organizării, reglementării, finanţării, exploatării, 
monitorizării şi gestionării în comun a serviciului de salubrizare (denumit în continuare „Serviciul”) pe raza de 
competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre, precum şi realizarea în comun a unor proiecte de 
investiţii publice de interes zonal sau regional destinate înfiinţării, modernizării şi/sau dezvoltării, după caz, a 
sistemelor de utilităţi publice aferente Serviciului pe baza strategiei de dezvoltare a Serviciului (denumită în 
continuare „Strategia de dezvoltare”).  
(2) Modalitatea de gestiune a Serviciului va fi gestiunea delegată, si se va realiza, în baza mai multor categorii 
de contracte de delegare a gestiunii (denumite în continuare „Contracte de Delegare”) atribuite operatorilor 



conform prevederilor Legii nr. 51/2006 şi ale legilor speciale aplicabile: o categorie de contracte pentru 
operatorii care vor gestiona activitatile de colectare selectivă, transport la staţiile de transfer, sortarea deşeurilor 
şi transportul la depozitul ecologic, şi o alta categorie de contract pentru operatorul care va gestiona activitatea 
din depozitul ecologic.  
(3) Asociaţii declară că interesul comun ce stă la baza Asociaţiei este interesul general al locuitorilor de pe raza 
unităţilor administrativ-teritoriale membre pentru îmbunătăţirea calităţii Serviciului, în condiţiile unor tarife 
şi/sau taxe care să respecte limitele de suportabilitate ale populaţiei şi principiul poluatorul plăteşte, atingerea şi 
respectarea standardelor europene privind protecţia mediului înconjurător, precum şi creşterea capacităţii de 
atragere a fondurilor pentru finanţarea investiţiilor necesare în infrastructura tehnico-edilitară aferentă 
Serviciului.” 
 
7. La articolul 7 se modifica alineatul (1) si se introduce un alineat nou, alineatul (2) cu urmatorul cuprins:  
„Art. 7. – (1) Obiectivele Asociaţiei sunt următoarele: 

a) Să elaboreze şi să aprobe Strategia de Dezvoltare a Serviciului; 
b) Să îmbunătăţească planificarea investiţiilor în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului; 
c) Să monitorizeze derularea proiectelor de investiţii în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului, 

inclusiv realizarea investiţiei aferente Proiectului prin accesarea de fonduri europene; 
d) Să constituie interfaţa pentru discuţii şi să fie un partener activ pentru autorităţile administraţiei publice 

locale în ceea priveşte aspectele de dezvoltare şi de gestiune a Serviciului, în scopul de a coordona 
politicile şi acţiunile de interes general în vederea implementării unui management integrat al deşeurilor 
în judeţul Vaslui; 

e) Să încheie Contractele de Delegare cu operatorii, în numele şi pe seama unităţilor administrativ teritoriale 
membre implicate care vor avea împreună calitatea de delegatar, astfel cum este prevăzut de art. 30 din 
Legea nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Delegatari pot fi toţi membrii Asociaţiei 
pentru toate activităţile sau numai o parte din aceştia pentru anumite activităţi care alcatuiesc 
serviciul. 

f) Să monitorizeze executarea Contractelor de Delegare şi să informeze regulat membrii săi despre aceasta, 
să urmărească îndeplinirea obligaţiilor asumate de operatori şi, în conformitate cu mandatul primit şi cu 
prevederile contractuale să aplice penalităţile contractuale; 

g) Să identifice şi să propună orice acţiuni vizând creşterea oportunităţilor de finanţare a proiectelor de 
investiţii în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului, inclusiv dezvoltarea unei strategii privind 
garantarea şi rambursarea fondurilor pentru cofinanţare; 

h) Să stabilească: 
1. dreptul de proprietate asupra bunurilor imobile şi mobile construite sau achiziţionate în cadrul 

Proiectului; 
2. procedurile de licitaţie şi evaluarea ofertelor pentru diferitele bunuri şi servicii care urmează să 

fie achiziţionate în cadrul Proiectului; 
3. mecanismul de calcul al tarifelor şi taxelor ce trebuie plătite pentru colectarea deşeurilor, 

transportul deşeurilor la punctele/staţiile de transfer, exploatarea punctelor/staţiilor de transfer, 
transportul deşeurilor la rampa ecologica şi exploatarea centrului de management integrat al 
deşeurilor. 

 (2) Pentru realizarea obiectivelor Asociaţiei, prin prezentul statut, Asociaţii mandatează Asociaţia să exercite 
în numele şi pe seama lor următoarele atribuţii legate de Serviciu: 
a) să elaboreze şi să aprobe Strategia de Dezvoltare a Serviciului, programele de reabilitare, extindere şi 
modernizare a infrastructurii existente aferente Serviciului, programele de creare a unor noi infrastructuri 
precum şi programele de mediu; 
b) să consulte asociaţiile de utilizatori pentru a stabili politicile şi strategiile locale şi modalităţile de organizare 
şi funcţionare a Serviciului şi să informeze periodic utilizatorii în legătură cu situaţia Serviciului şi politicile de 
dezvoltare a acestuia; 
c) să elaboreze şi să aprobe următoarele documente: 

(i) studiile de oportunitate pentru delegarea gestiunii acelor activităţi componente ale Serviciului privind 
colectarea deşeurilor, transportul acestora şi exploatarea staţiilor de transfer; 
(ii) documentaţia de licitaţie (inclusiv condiţiile de participare si criteriile de selecţie a operatorilor) 
organizate în vederea atribuirii contractelor de delegare a gestiunii privind aceste activităţi,  
(iii) caietele de sarcini şi regulamentul consolidat şi armonizat ale Serviciului pentru întreaga/fiecare arie a 
delegării; 

d) să numească membrii comisiilor de licitaţie, pentru procedurile de licitaţie publică organizate în vederea 
atribuirii contractelor de delegare al căror obiect este gestiunea următoarelor activităţi din sfera Serviciului: 
colectarea deşeurilor, transportul acestora la staţiile de transfer şi exploatarea staţiilor de transfer; 



e) sa monitorizeze şi să controleze respectarea obligaţiilor şi responsabilităţilor asumate de către operatori în 
cadrul contractelor de delegare a gestiunii menţionate la litera d) de mai sus în următoarele privinţe: 

(i) modul de respectare şi de îndeplinire a obligaţiilor contractuale  asumate de către operatori, în special în 
respectarea indicatorilor de performanţă şi în relaţia cu utilizatorii. 
(ii) modul de administrare, exploatare, întreţinere şi menţinere în funcţiune, dezvoltare şi modernizare a 
infrastructurii aferente Serviciului, cu accent pe exploatarea eficientă şi sigură a infrastructurii aferente 
Serviciului şi a altor bunuri ce aparţin patrimoniului public/privat al unităţii administrativ-teritoriale, afectate 
Servicilui;  
(iii) modul în care se asigură protecţia mediului şi a patrimoniului public. 
(iv) modul în care se asigură protecţia utilizatorilor. 

f) să aplice măsurile corective menţionate în contractele de delegare aplicabile, în situaţia în care operatorul nu 
respectă nivelul indicatorilor de eficienţă şi de performanţă  la care s-a obligat; 
g) să medieze conflictele dintre utilizatori şi operatori la cererea uneia dintre părţile contractului de 
prestare/furnizare de servicii; 
h) să stabilească o politică a tarifelor coerentă la nivelul întregii arii a Proiectului; 
i) începând de la data stabilirii unui tarif unic pentru colectarea deşeurilor, transportul acestora la 
staţiile de transfer şi exploatarea staţiilor de transfer, pentru o zonă de colectare determinată, să aprobe 
acest tarif în numele şi pe seama  Asociaţilor implicaţi.” 
 
CAPITOLUL IV -  ASOCIAŢII 
8. La articolul 8 se modifica alineatul (1), se introduc trei alineate noi, alineatele (2), (3) si (4) si vor avea 
urmatorul cuprins: 
„Art. 8. – (1) Asociaţia poate accepta noi membri, cu acordul Asociaţilor, situaţie în care noul membru are 
dreptul conform prevederilor legale să atribuie gestiunea Serviciului său către operatorul cu care Asociaţia a 
încheiat sau va încheia Contractul de Delegare în numele şi pe seama Asociaţilor, cu votul favorabil al tuturor 
Asociaţilor aflaţi în aria  deservită de respectivul operator. Pentru a vota o astfel de hotărâre, reprezentanţii 
Asociaţilor în adunarea generală a Asociaţiei, au nevoie de un mandat special prealabil din partea unităţii 
administrative-teritoriale pe care o reprezintă, acordat prin hotărâre a consiliului local sau judeţean, dacă e 
cazul.   
(2) In urma adoptării hotărârii adunării generale a asociaţilor de a accepta un nou membru, se va încheia un act 
adiţional la prezentul statut prin care noul membru va fi menţionat în preambulul statutului. 
(3) Se consideră că orice nou membru al Asociaţiei acceptă în totalitate prevederile statutului şi actului 
constitutiv al Asociaţiei la data aderării sale.  
(4) În situaţia în care noul membru are dreptul conform prevederilor legale să atribuie direct gestiunea 
Serviciului său către operatorul cu care Asociaţia a încheiat Contractul de Delegare în numele şi pe seama 
Asociaţilor, acesta va delega gestiunea Serviciului său respectivului operator şi se va încheia un act adiţional la 
Contractul de Delegare, care va fi semnat de Asociaţie în numele şi pe seama Asociatului respectiv.” 
9. La articolul 9 se modifica alineatul (1), se introduc patru alineate noi, alineatele (2), (3), (4) si (5) si vor 
avea urmatorul cuprins: 
„Art. 9. – (1) Calitatea de asociat încetează în cazul retragerii sau excluderii din Asociaţie, conform 
prevederilor prezentului articol 9.  
(2) Retragerea din Asociaţie nu poate avea loc decât în situaţia în care asociatul respectiv se retrage unilateral 
din Contractul de Delegare la care este parte în calitate de Delegatar. Dacă oricare dintre asociaţi doreşte să se 
retragă din Contractul de Delegare şi, respectiv, din Asociaţie, aceasta va notifica preşedintelui Asociaţiei şi 
celorlalţi asociaţi intenţia sa. Preşedintele Asociaţiei va convoca adunarea generală a Asociaţilor în cel mult 30 
de zile de la data primirii unei astfel de notificări. 
(3) Adunarea generală a Asociaţiei va analiza consecinţele retragerii şi modificările ce se impun la Contractele 
de Delegare (în special în ceea ce priveşte investiţiile), conform prevederilor fiecărui Contract de Delegare şi va 
hotărî modificarea corespunzătoare a prezentului statut şi a actului constitutiv al Asociaţiei. 
(4) In cazul în care un Asociat nu aprobă Contractul de Delegare ce urmează să fie încheiat cu operatorul 
desemnat sau se retrage unilateral din acest contract (indiferent că retragerea are loc înainte sau după intrarea în 
vigoare a respectivului Contract de Delegare), acesta va fi exclus din Asociaţie. Preşedintele Asociaţiei va 
convoca adunarea generală în cel mult 30 de zile de la data la care s-a luat la cunoştinţă respectiva situaţie. 
Adunarea generală va hotărî excluderea din Asociaţie, va analiza consecinţele excluderii şi modificările ce se 
impun la Contractele de Delegare (în special cu privire la investiţii), în conformitate cu prevederile Contractelor 
de Delegare respective, şi va hotărî modificarea corespunzătoare a prezentului statut şi a actului constitutiv al 
Asociaţiei. 
Este asimilat refuzului de a delega gestiunea Serviciului şi neadoptarea, din alte motive decât un vot negativ, a 
hotărârii de aprobare a delegării gestiunii Serviciului către operatorul desemnat în două şedinţe ale autorităţii 



deliberative a respectivei unităţi administrativ-teritoriale în care proiectul acestei hotărâri a fost inclus pe ordine 
de zi.  
(5) Orice membru care se retrage sau este exclus din Asociaţie este obligat să plătească: 
a) sumele corespunzătoare investiţiilor (modernizare, reabilitare, bunuri noi indiferent daca sunt extinderi sau 
înlocuiri) în infrastructura aferentă Serviciului delegat, de care a beneficiat pe durata cât a fost membru al 
Asociaţiei; 
b) sumele prevăzute ca despăgubiri în Contractele de Delegare.” 
10. Articolul 10 se modifica si va  avea urmatorul cuprins: 
„Art. 10. – Asociaţii au următoarele drepturi : 
a) Să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale Asociaţiei, prin reprezentanţii lor în aceste organe; 
b) Să participe la luarea hotărârilor în cadrul Asociaţiei conform prevederilor prezentului statut; 
c) Să primească la cerere toate informaţiile disponibile care privesc activitatea Asociaţiei.” 
11. Articolul 11 se modifica si va  avea urmatorul cuprins: 
„Art. 11. – Asociaţii au următoarele obligaţii : 
a) Să respecte statutul, actul constitutiv şi hotărârile organelor de conducere ale Asociaţiei; 
b) Să plătească cotizaţia anuală, plata urmând să se facă in termen de 20 de zile de la data aprobarii bugetelor 

locale ale unitatilor administrativ teritoriale. Cotizaţia este fixată prin prezentul statut tinand cont de puterea 
economica a unitatilor administrativ teritoriale si de numarul de locuitori care urmeaza a fi deservit de 
infrastructura ce se va realiza prin proiectul destinat managementului deseurilor si va fi cea prezentata in 
anexa 1 la prezentul statut. 

c) Să promoveze şi să participe activ la acţiunile desfăşurate de Asociaţie ; 
d) Să participe, prin reprezentanţii lor la şedinţele adunării generale a Asociaţiei.” 
12. Articolul 12 se abroga . 
 
CAPITOLUL V – ORGANELE ASOCIAŢIEI 
Adunarea generală al Asociaţiei 
 
13. Articolul 13 se modifica si va  avea urmatorul cuprins: 
„Art. 13. – (1) Adunarea generală este organul de conducere al Asociaţiei, format din toţi reprezentanţii 
Asociaţilor, desemnaţi prin hotărâre a autorităţilor deliberative ale acestora 
 (2) Fiecare Asociat va depune toate diligenţele pentru a-şi asigura reprezentarea permanentă în cadrul Adunării 
Generale a Asociaţiei. 
(3) Hotărârile de numire/ revocare/ înlocuire a reprezentanţilor vor fi transmise, în copie, Asociaţilor şi 
preşedintelui Asociaţiei în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la data emiterii lor.” 
14. Dupa articolul 13 se introduc 14 articole noi, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 1310, 1311, 1312 cu 
urmatorul curpins:   
Art. 131. –  Adunarea generală alege dintre membrii săi preşedintele Asociaţiei care are atribuţiile prevăzute în 
prezentul statut şi care reprezintă Asociaţia în raporturile cu terţii, cu excepţia situaţiilor în care se prevede 
expres altfel.  
Art. 132. - (1) – Adunarea generală îndeplineşte atribuţiile care îi revin conform art. 136 al. (2) din Ordonanţa 
Guvernului nr. 26/2001 cu privire la asociaţii şi fundaţii aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr.246/2005, precum şi atribuţiile speciale prevăzute de prezentul statut, în exercitarea competenţelor privind 
Serviciul, conform mandatului încredinţat de către Asociaţi prin prezentul statut. 
(2) Atribuţiile adunării generale a Asociaţiei cu privire la activitatea proprie sunt:  

a) stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale Asociaţiei;  
b) acordarea descărcării de gestiune a membrilor consiliului director pentru perioada încheiată pe baza 

raportului de activitate prezentat adunării generale de consiliul director; 
c) aprobarea situaţiilor financiare ale Asociaţiei pentru exerciţiul încheiat şi proiectului bugetului de 

venituri şi cheltuieli al Asociaţiei pentru următorul exerciţiu financiar; 
d) alegerea şi revocarea membrilor consiliului director;  
e) alegerea şi revocarea membrilor comisiei de cenzori şi stabilirea regulilor generale de organizare şi 

funcţionare a comisiei de cenzori;  
f) înfiinţarea de filiale teritoriale exclusiv pentru monitorizarea executării Contractelor de Delegare;  
g) aprobarea organigramei şi politicii de personal a Asociaţiei, inclusiv a organizării aparatului tehnic al 

Asociaţiei; 
h) aprobarea contractelor ce vor fi încheiate de Asociaţie în nume propriu a căror valoare depăşeşte 

echivalentul în lei al sumei de 200.000 Euro; 
i) modificarea actului constitutiv şi a statutului Asociaţiei;  
j) dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare;  
k) aprobarea primirii de noi membri în Asociaţie, a retragerii şi excluderii unor membri din Asociaţie; 



l) aprobarea cotizaţiei anuale; 
m) orice alte atribuţii prevăzute în lege sau în statut. 

 (3) Atribuţiile adunării generale a Asociaţiei cu privire la exercitarea mandatului acordat de Asociaţi conform 
art. 7 alineatul (2), sunt : 
a) să aprobe Strategia de Dezvoltare a Serviciului, programele de reabilitare, extindere şi modernizare a 
infrastructurii existente aferente Serviciului, programele de creare a unor noi infrastructuri precum şi 
programele de mediu elaborate de consiliul director al Asociaţiei conform art. 139  alineatul (3) lit. a) din 
prezentul statut; 
b) să aprobe măsurile propuse în rapoartele de monitorizare a executării Contractului de Delegare, elaborate şi 
prezentate de consiliul director, conform art. 139 alineatul (3) lit. f) din prezentul statut; 
c) să stabilească o politică tarifară coerentă la nivelul întregii arii a Serviciului;  
d) să aprobe stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor propuse de operatori, de la data la care Asociaţi 
hotărăsc trecerea la un sistem tarif unic; 
e) să adopte hotărâri privind aplicarea măsurilor corective şi a penalităţilor prevăzute de Contractele de 
Delegare în situaţia în care operatorii nu respectă nivelul indicatorilor de performanţă 
f) să aprobe următoarele documente elaborate şi prezentate de consiliul director, conform art. 139 alineatul (3) 
lit. b) din prezentul statut: 
     (i) studiile de oportunitate pentru delegarea gestiunii acelor activităţi componente ale Serviciului privind 
colectarea deşeurilor, transportul acestora şi exploatarea staţiilor de transfer; 
   (ii) documentaţia de licitaţie (inclusiv condiţiile de participare si criteriile de selecţie a operatorilor) 
organizate în vederea atribuirii contractelor de delegare a gestiunii privind aceste activităţi,  
   (iii) caietele de sarcini şi regulamentul consolidat şi armonizat al Serviciului pentru întreaga/fiecare arie a 
delegării; 
g) să numească membrii comisiilor de licitaţie, pentru procedurile de licitaţie publică organizate în vederea 
atribuirii contractelor de delegare al căror obiect este gestiunea următoarelor activităţi din sfera Serviciului: 
colectarea deşeurilor, transportul acestora la staţiile de transfer şi exploatarea staţiilor de transfer; 
Art. 133. – (1) În temeiul art. 132 al. (3) din prezentul statut, adunarea generală deliberează asupra aspectelor 
legate de obiectivele Asociaţiei, având în vedere interesul comun al Asociaţilor, în special: 

- Strategia de Dezvoltare  
- Finanţarea Proiectului 
- Politica tarifară 
- Contractele de Delegare 

(2) În legătură cu acestea, Asociaţii convin: 
1. Asociaţia va asigura elaborarea şi aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciului. Pe baza Strategiei de 

Dezvoltare vor fi stabilite investiţiile necesare atingerii obiectivelor prevăzute de această strategie şi 
prioritizarea acestora, precum şi planul de implementare şi analiza macro-suportabilităţii. Planurile de 
investiţii vor fi actualizate periodic ţinând seama de Strategia de Dezvoltare. 

2. Sursele de finanţare a investiţiilor pot fi fonduri nerambursabile acordate de Uniunea Europeană sau 
instituţii financiare, fonduri de la bugetul de stat, bugetele locale ale Asociaţilor, fondurile proprii sau 
atrase ale operatorului/operatorilor.  

3. Consiliul Judeţean Vaslui va acţiona ca solicitant al finanţării (beneficiar al măsurii) din fondurile de 
coeziune acordate de Uniunea Europeană şi/sau alte fonduri, dacă este cazul, pentru Proiect. 

4. Consiliul Judeţean Vaslui în cooperare cu autorităţile deliberative ale tuturor celorlalţi Asociaţi va 
desfăşura următoarele activităţi legate de Proiect: 

a) Elaborarea Master Planului general şi a aplicaţiei pentru obţinerea finanţării din fonduri europene; 
b) Obţinerea certificatului de urbanism şi a avizelor şi acordurilor necesare, inclusiv a autorizaţiei de 

construire, pentru bunurile ce vor fi realizate în cadrul Proiectului;  
c) Includerea investiţiei aferente Proiectului în planul de investiţii al judeţului; 
d) Plata fondurilor disponibile pentru Proiect în baza planului de investiţii aprobat; 
e) Constituirea şi menţinerea în activitate a Unităţii de Implementare a Proiectului („UIP”) pe toată 

durata implementării Proiectului; Costurile aferente UIP sunt cheltuieli neeligibile şi vor fi 
acoperite conform prevederilor prezentului Statut; 

f) Cooperarea cât mai strânsă cu toţi Asociaţii în implementarea Proiectului. 
5. Asociaţii se obligă să contribuie împreună la acoperirea costurilor Proiectului, prin plata: 

a) tuturor costurilor aferente pregătirii Proiectului şi aplicaţiei; 
b) contribuţiei Asociaţilor la cheltuielile de investiţii din cadrul Proiectului, conform 

Memorandumului de Finanţare al Proiectului şi pe baza cotei de participare definite la punctul 6 de 
mai jos; 

c) cheltuielilor neeligibile; 



6. Asociaţii vor contribui la acoperirea costurilor menţionate la punctul 5 de mai sus proporţional cu numărul 
de locuitori din zona aferentă investiţiei, cu respectarea următoarelor principii şi conform planului de 
implementare: 
a) Consiliile locale din zonele urbane şi Consiliile locale care coordonează zonele rurale grupate vor 

acoperi costurile aferente etapei de derulare a Proiectului, proporţional cu numărul de locuitori din zona 
urbană sau rurală din care fac parte; 

b) Consiliul Judeţean Vaslui va acoperi costurile aferente etapei de derulare a Proiectului, proporţional cu 
numărul de locuitori aferent restului zonelor rurale. 

7. Costurile ocazionate în perioada de derulare a Proiectului vor fi recuperate, proporţional, conform cotei de 
participare prevăzute, în cadrul desfăşurării activităţilor viitoare de operare, din redevenţa plătită de 
operatori sau din taxele locale percepute pentru furnizarea Serviciului. 

8. Listele de investiţii prioritare şi planurile de finanţare a acestora vor fi discutate în şedinţele adunării 
generale a Asociaţiei şi aprobate de autorităţile deliberative ale Asociaţilor beneficiari ai investiţiilor 
(proprietarii bunurilor rezultate în urma investiţiilor) precum şi ale Asociaţilor deserviţi de bunurile 
rezultate în urma investiţiilor. În funcţie de investiţiile la care se referă, listele de investiţii prioritare şi 
planurile de finanţare vor fi anexate la şi vor face parte integrantă din Contractele de Delegare 
corespunzătoare. 

9. Studiile de fezabilitate aferente listelor de investiţii vor fi supuse avizului Asociaţiei înainte de a fi aprobate 
de autorităţile deliberative ale Asociaţilor beneficiari ai investiţiilor (proprietarii bunurilor rezultate în urma 
investiţiilor).  

10. Judeţul va fi beneficiarul Proiectului, devenind proprietarul tuturor bunurilor noi realizate prin investiţii în 
cadrul Proiectului, componente ale infrastructurii aferente Serviciului şi care deservesc mai mulţi Asociaţi, 
conform art.10 alineatul (6) din Legea nr.51/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Consiliul 
Judeţean va încheia contractele de achiziţii publice de lucrări în vederea realizării acestor bunuri precum şi 
contractul de delegare a gestiunii privind activitatea de administrare a centrului de management integrat al 
deşeurilor cu un operator ales prin procedura licitaţiei publice, conform legislaţiei aplicabile.   

11. Contractele de Delegare a gestiunii celorlalte activităţi componente ale Serviciului, respectiv colectarea 
deşeurilor, transportul acestora la staţiile de transfer, administrarea staţiilor de transfer şi transportul 
deşeurilor de la staţiile de transfer la centrul de management integrat al deşeurilor, vor fi atribuite conform 
prevederilor legale în vigoare şi vor fi încheiate cu operatorii de către Asociaţie, în numele şi pe seama 
acelor Asociaţi care deleagă împreună prin acelaşi Contract de Delegare activităţile componente ale 
Serviciului aflate sub responsabilitatea acestora. 

12. Operatorul va fi responsabil de implementarea programelor de investiţii stabilite prin 
Contractul/Contractele de Delegare, va întreţine, moderniza, reabilita şi extinde infrastructura concesionată 
şi va gestiona Serviciul/activităţile componente ale Serviciului pe riscul şi răspunderea sa, conform 
clauzelor Contractului de Delegare. 

13. Asociaţia va monitoriza îndeplinirea de către operatori a obligaţiilor care le incumbă în temeiul 
Contractelor de Delegare prevăzute la punctele 10 şi 11 de mai sus. 

14. Asociaţia va exercita, în numele şi pe seama Asociaţilor, drepturile şi obligaţiile pe care aceştia le au în 
calitate de delegatar, conform prevederilor prezentului statut. 

Art. 134. – Reprezentanţii Asociaţilor în adunarea generală sunt responsabili pentru activitatea lor, în 
conformitate cu legile în vigoare. 
Art. 135. – (1) Adunarea generală va fi convocată cel puţin o dată la 6 (sase) luni sau ori de câte ori este 
necesar, de către preşedintele Asociaţiei. 
(2) Convocarea va fi transmisă prin scrisoare, fax sau e-mail cu cel puţin 5 (cinci) zile calendaristice înainte de 
data şedinţei şi va cuprinde data, ora, locul şi ordinea de zi a şedinţei. 
(3) În funcţie de problemele înscrise pe ordinea de zi  a şedinţei, convocarea va fi trimisă numai 
reprezentanţilor Asociaţilor care au dreptul să participe şi să voteze cu privire la luarea respectivelor hotărâri 
conform prevederilor prezentului statut. 
(4) Şedinţele adunării generale a Asociaţiei vor fi conduse de preşedintele Asociaţiei sau, în absenţa acestuia, 
de persoana desemnată de adunarea generală dintre participanţi.  
(5) Adunarea generală va alege dintre participanţii la şedinţă un secretar care va redacta procesul verbal al 
şedinţei. 
(6) Procesul verbal este semnat de preşedinte şi de secretar. O copie a procesului verbal va fi transmisă, în 
termen de maximum 5 (cinci) zile calendaristice de la data şedinţei, fiecărui Asociat convocat conform 
prevederilor alineatul 2 de mai sus, indiferent dacă reprezentantul acesteia a fost sau nu prezent la şedinţă. 
(7) Hotărârile adunării generale se consemnează într-un registru de procese-verbale, care se păstrează la sediul 
Asociaţiei. 
Art. 136. – (1) Fiecare Asociat, prin reprezentantul său, are un vot egal în adunarea generală. Dreptul de vot nu 
poate fi transmis.  



(2) Pentru luarea hotărârilor care privesc doar pe anumiţi Asociaţi, respectiv Asociaţii care vor delega/au 
delegat împreună gestiunea Serviciul lor/activităţilor componente ale Serviciului lor în baza aceluiaşi Contract 
de Delegare şi/sau, după caz, Asociaţii beneficiari ai investiţiilor (proprietarii bunurilor rezultate în urma 
investiţiilor) precum şi Asociaţii deserviţi de bunurile rezultate în urma investiţiilor, denumiţi în continuare 
„Asociaţi Implicaţi”, doar reprezentanţii acestora au dreptul de a participa şi vota în cadrul adunării generale.  
(3) Pentru a fi valabile hotărârile adunării generale adoptate în exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 132 
alineatul (2) lit. a) –h) şi l) din prezentul statut se iau în prezenţa a [3/4] din Asociaţi şi cu majoritatea voturilor 
Asociaţilor prezenţi.  Dacă la prima convocare cvorumul nu este îndeplinit, adunarea generală se convoacă 
pentru o dată ulterioară care nu poate fi mai târziu de 15 zile calendaristice de la data stabilită pentru prima 
convocare, iar la a doua convocare adunarea generală este valabil întrunită indiferent de numărul de membri 
prezenţi.  
(4) Pentru a fi valabile hotărârile adunării generale adoptate în exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 132 
alineatul (3) lit. b) şi e).  din prezentul statut se iau în prezenţa tuturor Asociaţilor/Asociaţilor Implicaţi şi cu 
votul favorabil fie a cel puţin jumătate din numărul Asociaţilor/Asociaţilor Implicaţi care însumează cel puţin 
2/3 din numărul total al populaţiei tuturor Asociaţilor/Asociaţilor Implicaţi, fie a cel puţin 2/3 din numărul 
Asociaţilor/Asociaţilor Implicaţi care însumează cel puţin jumătate din numărul total al populaţiei tuturor 
Asociaţilor/Asociaţilor Implicaţi.  
Dacă la prima convocare cvorumul nu este îndeplinit, adunarea generală se convoacă pentru o dată ulterioară 
care nu poate fi mai târziu de 15 zile calendaristice de la data stabilită pentru prima convocare, iar la a doua 
convocare adunarea generală este valabil întrunită indiferent de numărul de Asociaţi Implicaţi prezenţi şi va 
hotărî cu majoritatea Asociaţilor/Asociaţilor Implicaţi prezenţi. 
(5) Pentru a fi valabile hotărârile adunării generale adoptate în exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 132 
alineatul (2) lit. i) – k) din prezentul statut se iau în prezenţa şi cu votul favorabil al tuturor Asociaţilor, cvorum 
şi majoritate obligatorii la oricare convocare. 
(6) Pentru a fi valabile hotărârile adunării generale adoptate în exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 132 
alineatul (3) lit. a), c), d), f) şi g) din prezentul statut se iau în prezenţa şi cu votul favorabil al tuturor 
Asociaţilor/Asociaţilor implicaţi, cvorum şi majoritate obligatorii la oricare convocare. 
(7) In oricare din situaţiile prevăzute la alineatul 3 – 5 de mai sus, dacă o hotărâre a adunării generale priveşte 
în mod direct Serviciul sau bunurile care aparţin unui anumite Asociat, nici o hotărâre nu poate fi luată fără 
prezenţa şi votul favorabil al reprezentantului acestuia.  
(8) În cazul în care reprezentantul unuia dintre Asociaţi nu poate participa la şedinţa unei adunări generale la 
care a fost convocat, acesta poate fi înlocuit de un alt reprezentant al unităţii administrativ teritoriale 
împuternicit în acest scop. Împuternicirea rămâne valabilă pentru toate adunările succesive reunite cu scopul de 
a delibera asupra aceloraşi probleme, în caz de amânare pentru lipsă de cvorum sau din orice altă cauză. 
Art. 137. –(1) Hotărârile adunării generale luate în exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 132 alineatul (2) lit. 
i) – k) şi alineatul (3) lit. a), c), d), f) şi g) din prezentul statut nu pot fi votate de reprezentanţii Asociaţilor 
decât în baza unui mandat special, acordat expres, în prealabil, prin hotărâre a autorităţii deliberative a 
Asociatului al cărui reprezentant este. 
(2) Hotărârile luate de adunarea generală a Asociaţiei trebuie aduse la cunoştinţa autorităţilor deliberative ale 
Asociaţilor sau Asociaţilor Implicaţi, după caz, în termen de cel mult 5 (cinci) zile calendaristice de la data 
şedinţei. Aceste hotărâri sunt asimilate actelor administrative şi lor li se aplică toate prevederile legale privind 
aducerea lor la cunoştinţă publică de către secretarii fiecărei unităţi administrativ-teritoriale membre. De 
asemenea, Asociaţia este obligată să publice toate hotărârile adunării generale pe propria pagină de internet.  
(3)   Asociatul care se consideră vătămat într-un drept al său ori într-un interes legitim printr-o  hotărâre a 
adunării generale a Asociaţiei dintre cele luate în exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 132 alineatul (3) din 
prezentul Statut poate iniţia acţiune în contencios administrativ pentru anularea respectivei hotărâri şi repararea 
prejudiciului produs, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările 
ulterioare.  
(4) Adunarea generală poate delega consiliului director, prin hotărâre adoptată în aceleaşi condiţii ca cele 
prevăzute la art. 136 alineatul (3) de mai sus, atribuţia privind aprobarea schimbării sediului Asociaţiei. 
Consiliul director 
Art. 138. - (1) Consiliul director este organul executiv de conducere al Asociaţiei, format din preşedintele 
Asociaţiei şi încă 4 (patru) membri numiţi de adunarea generală, pe o perioadă de 4 ani. Componenţa 
consiliului director va asigura cât mai bine reprezentativitatea în cadrul acestui organ a tuturor membrilor 
Asociaţiei, utilizând principiul reprezentării prin rotaţie.  
(2) Preşedintele Asociaţiei este şi preşedinte al consiliul director. 
(3) Membrii consiliului director sunt răspunzători pentru activitatea lor în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
Art. 139. - (1) Consiliul director asigură punerea în executare a hotărârilor adunării generale şi exercită 
atribuţiile prevăzute de prezentul statut şi cele ce îi vor fi delegate de adunarea generală. 
(2) Consiliul director exercită următoarele atribuţii privind activitatea proprie a Asociaţiei :  



a)  prezintă adunării generale raportul de activitate pe perioada anterioară, execuţia bugetului de venituri 
şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al exerciţiului  financiar viitor 
şi proiectul programelor Asociaţiei;  

b) propune cuantumul cotizaţiei pentru anul următor, care se va include în proiectul de buget al Asociaţiei, 
supus spre aprobare adunării generale; 

c) aprobă actele juridice ce vor fi încheiate de Asociaţie în nume propriu, cu excepţia contractelor a căror 
valoare depăşeşte echivalentul în lei al sumei de 200.000 Euro; 

d) angajează personalul Asociaţiei, inclusiv membrii aparatului tehnic, cu respectarea politicii de personal 
aprobată de adunarea generală şi ţinând cont de bugetul aprobat de adunarea generală;  

e) în relaţia cu Asociaţii, monitorizează plata cotizaţiei anuale de către aceştia la bugetul Asociaţiei şi 
decide măsurile care urmează să fie luate împotriva Asociaţilor care nu şi-au achitat cotizaţia datorată 
în termenul prevăzut de prezentul statut; 

f) orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de adunarea generală.  
(3) Consiliul director are următoarele atribuţii cu privire la exercitarea mandatului acordat de Asociaţi conform 
art.7, alineatul (2): 
a) asigură elaborarea strategiilor privind îmbunătăţirea şi dezvoltarea Serviciilor, folosind principiul planificării 
strategice multianuale, a programelor privind reabilitarea, extinderea şi modernizarea infrastructurii existente 
aferente Serviciilor, a programele privind crearea unei infrastructuri noi, inclusiv cu consultarea operatorilor, 
precum şi a programelor de mediu, pe care le  supune adunării generale spre aprobare; 
b) asigură elaborarea următoarelor documente, pe care le supune aprobării adunării generale: 

(i) studiile de oportunitate pentru delegarea gestiunii acelor activităţi componente ale Serviciilor privind 
colectarea deşeurilor, transportul acestora la staţiile de transfer şi exploatarea staţiilor de transfer,  
(ii) documentaţia pentru licitaţiile publice (inclusiv condiţiile de participare şi criteriile de selecţie a 
operatorilor), organizate în vederea atribuirii contractelor de delegare a gestiunii privind aceste activităţi,  
(iii) caietele de sarcini şi regulamentele consolidate şi armonizate ale Serviciilor pentru întreaga/fiecare arie 
a delegării 

c) asigură coordonarea proiectării şi execuţiei lucrărilor tehnico-edilitare, în scopul realizării acestora într-o 
concepţie unitară şi corelată cu programele de dezvoltare economico-socială a localităţilor, de amenajare a 
teritoriului, urbanism şi mediu; 
d) asigură consultarea asociaţiilor de utilizatori în vederea stabilirii politicilor şi strategiilor locale şi a 
modalităţilor de organizare şi funcţionare a Serviciului; 
e) solicită informaţii cu privire la nivelul şi calitatea Serviciului furnizat/prestat şi cu privire la modul de 
întreţinere, exploatare şi administrare a bunurilor din proprietatea publică sau privată a Asociaţilor, încredinţate 
pentru realizarea Serviciului; 
f) monitorizează şi controlează modul de respectare a obligaţiilor şi responsabilităţilor asumate de operatori 
prin Contractele de Delegare cu privire la: 

(i) modul de respectare şi de îndeplinire a obligaţiilor contractuale asumate de operatori, în special 
respectarea indicatorilor de performanţă stabiliţi prin contractele de delegare, inclusiv în relaţia cu 
utilizatorii,  

(ii) gestionarea şi administrarea Serviciului de către operator pe criterii de eficienţă economică şi 
managerială; 

(iii) modul de administrare, exploatare, conservare şi menţinere în funcţiune, dezvoltare sau 
modernizare a sistemelor de utilităţi publice, mai ales exploatarea eficientă şi în condiţii de 
siguranţă a sistemelor de utilităţi publice sau a altor bunuri aparţinând patrimoniului public şi/sau 
privat al Asociaţilor, afectate Serviciului,  

(iv) asigurarea protecţiei mediului şi a domeniului public, 
(v) asigurarea protecţiei utilizatorilor; 

g) asigură medierea conflictelor dintre utilizatori şi operatori, la cererea uneia dintre părţi; 
h) invită Operatorul pentru audieri, în vederea concilierii diferendelor apărute în relaţia cu utilizatorii. 
 (4) Consiliul director poate delega o parte dintre atribuţiile sale aparatului tehnic al Asociaţiei.  
Art. 1310. – (1) Pentru realizarea scopului şi obiectivelor sale, Asociaţia va constitui un aparat tehnic propriu.  
(2) Aparatul tehnic va fi condus de un director executiv numit de consiliul director. Membrii aparatului tehnic 
vor avea statut de salariaţi ai Asociaţiei. 
(3) Din aparatul tehnic vor face parte cel puţin următoarele persoane: 

a) un secretar; 
b) un contabil;  
c) unul sau mai mulţi consilieri juridici;  
d) un număr suficient de specialişti pentru monitorizarea executării Contractului/Contractelor de Delegare, 

conform mandatului acordat Asociaţiei prin prezentul statut. 



(4) La calculul cuantumului propus al cotizaţiei anuale, consiliul director va lua în considerare sumele necesare 
pentru acoperirea cheltuielilor de funcţionare ale aparatului tehnic al Asociaţiei. 
Art. 1311. – (1) Consiliul director se întruneşte în şedinţe, cel puţin o dată pe lună sau ori de câte ori este 
nevoie, la convocarea preşedintelui Asociaţiei.  
(2) Deciziile consiliului director se iau în prezenţa şi cu votul a cel puţin jumătate plus unu dintre membrii 
consiliului director.  
(3) Consiliul director va alege dintre participanţii la şedinţă un secretar care va redacta procesul verbal al 
şedinţei. Procesele-verbale se semnează de toţi membrii consiliului director prezenţi. Deciziile consiliului 
director se consemnează în registrul de procese-verbale, care se păstrează la sediul Asociaţiei.  
 
Controlul Financiar al Asociaţiei 
 
Art. 1312. – (1) Controlul financiar intern al Asociaţiei este asigurat de o comisie de cenzori formată din 
minimum 3 membri numiţi de adunarea generală pentru o perioadă de 3 (trei) ani, cu posibilitatea prelungirii. 
(2) Membrii consiliului director nu pot fi cenzori. Cel puţin unul dintre cenzori trebuie să fie contabil autorizat 
sau expert contabil, în condiţiile legii.  
(3) Comisia de cenzori îşi poate elabora un regulament intern de funcţionare 
(4) Comisia de cenzori are atribuţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi 
fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.246/2005.” 
 
CAPITOLUL VI –DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA 
 
15. Articolul 14 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
„Art. 14. – Asociaţia se dizolvă : 

a) de drept; 
b) prin hotărârea instanţei judecătoreşti competente; 
c) prin hotărârea adunării generale.” 

16. Dupa articolul 14 se introduc 5 (cinci) articole noi, articolele 141, 142, 143, 144 si 145 si vor avea 
urmatorul cuprins: 
„Art. 141. – Asociaţia se dizolvă de drept prin: 

a) imposibilitatea realizării scopului şi obiectivelor pentru care a fost constituită, dacă în termen de 3 (trei) 
luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop; 

b) imposibilitatea constituirii adunării generale sau a consiliului director în conformitate cu prezentul statut, 
dacă această situaţie durează mai mult de un an de la data la care adunarea generală sau, după caz, 
consiliul director trebuia să se constituie; 

c) reducerea numărului de asociaţi sub limita de trei, dacă acesta nu a fost completat în termenul legal 
prevăzut în acest scop. 

Art. 142. – Asociaţia se dizolvă prin hotărârea instanţei judecătoreşti competente când: 
a) scopul sau activitatea sa au devenit ilicite sau contrare ordinii publice; 
b) realizarea scopului său este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice; 
c) Asociaţia urmăreşte un alt scop decât acela pentru care s-a constituit; 
d) Asociaţia a devenit insolvabilă. 

Art. 143. – (1) Lichidarea Asociaţiei se va face în condiţiile prevăzute de legislaţia privind asociaţiile. 
(2) Bunurile Asociaţiei rămase în urma lichidării vor fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de 
drept public cu scop identic sau asemănător, conform hotărârii adunării generale sau a instanţei judecătoreşti 
competente 
Art. 144. – (1) După terminarea lichidării, lichidatorii trebuie să ceară radierea Asociaţiei din Registrul 
asociaţiilor şi fundaţiilor. 
(2) Asociaţia îşi încetează existenţa la data radierii ei din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor. 
 
CAPITOLUL VIII – DISPOZIŢII FINALE 
 
Art. 145. – (1) Prezentul statut poate fi modificat doar prin acte adiţionale semnate de reprezentanţii tuturor 
Asociaţilor, special împuterniciţi în acest scop. 
(2) Prezentul statut este guvernat de legea română. Ïn situaţia în care intervin modificări ale legislaţiei în 
domeniu, prezentul statut va fi modificat în conformitate cu noile prevederi. 
(3) Toate litigiile născute din sau în legătură cu acest statut, inclusiv orice problemă privind interpretarea, 
validitatea sau încetarea acestuia, care nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă, vor fi deduse spre soluţionare 
instanţelor judecătoreşti competente.”  



Prezentul statut a fost semnat în 4 (patru) exemplare originale, astăzi, data autentificării sale.  
 
ASOCIAŢII 
 
Judeţul Vaslui   
vicepreşedinte Consiliul Judeţean Vaslui – Dumitru Buzatu 
 
Municipiul Vaslui     
primar – Vasile Paval 
 
Municipiul Bârlad    
primar - Constantin Constantinescu 
 
Municipiul Huşi   
primar – Ioan Ciupilan  
 



ANEXA 1 
Cotizaţia este fixată prin prezentul statut tinand cont de puterea economica a unitatilor administrativ 

teritoriale si de numarul de locuitori care urmeaza a fi deservit de infrastructura ce se va realiza prin proiectul 
destinat managementului deseurilor si va fi pentru fiecare din asociati dupa cum urmeaza: 

 
Nr. Crt. Asociati Populatie Contributie 

1.  Consiliul Judetean VASLUI  100.000 RON
2.  Municipiul VASLUI 70571 50.000 RON 
3.  Municipiul BARLAD 69066 50.000 RON 
4.  Municipiul HUSI 29510 25.000 RON 
5.  Orasul NEGRESTI 9854 10.000 RON 
6.  Orasul MURGENI 7674 5.000 RON 
7.  Comuna  ALBESTI    3306 2.000 RON 
8.  Comuna  AL. VLAHUTA 1562 1.000 RON 
9.  Comuna  ARSURA  1895 1.000 RON 
10.  Comuna  BANCA  5563 3.000 RON 
11.  Comuna  BĂCANI 2881 2.000 RON 
12.  Comuna  BĂCEŞTI  1286 1.000 RON 
13.  Comuna  BĂLTENI  1570 1.000 RON 
14.  Comuna  BEREZENI  5484 3.000 RON 
15.  Comuna  BLĂGEŞTI  1632 1.000 RON 
16.  Comuna  BOGDANA 1811 1.000 RON 
17.  Comuna  BOGDĂNEŞTI 3490 2.000 RON 
18.  Comuna  BOGDĂNIŢA 1549 1.000 RON 
19.  Comuna  BOŢEŞTI 2192 2.000 RON 
20.  Comuna  BUNEŞTI-AVEREŞTI  2854 2.000 RON 
21.  Comuna  CIOCANI 1764 1.000 RON 
22.  Comuna  CODĂEŞTI 4842 3.000 RON 
23.  Comuna  COROIEŞTI 2273 2.000 RON 
24.  Comuna  COSTEŞTI 3249 2.000 RON 
25.  Comuna  COZMEŞTI 2472 2.000 RON 
26.  Comuna  CREŢEŞTI 1822 1.000 RON 
27.  Comuna  DĂNEŞTI 2346 2.000 RON 
28.  Comuna  DELENI 2505 2.000 RON 
29.  Comuna  DELESTI 2612 2.000 RON 
30.  Comuna  DIMITRIE-CANTEMIR  2942 2.000 RON 
31.  Comuna  DODEŞTI 1847 1.000 RON 
32.  Comuna DRAGOMIREŞTI 5044 3.000 RON 
33.  Comuna  DRÎNCENI 4696 3.000 RON 
34.  Comuna  DUDA-EPURENI 4956 3.000 RON 
35.  Comuna  DUMEŞTI 3644 2.000 RON 
36.  Comuna  EPURENI 3182 2.000 RON 
37.  Comuna  FALCIU 6097 3.000 RON 
38.  Comuna  FEREŞTI 2187 2.000 RON 
39.  Comuna  FRUNTIŞENI 1878 1.000 RON 
40.  Comuna  GĂGEŞTI 2254 2.000 RON 
41.  Comuna  GHERGHEŞTI 2855 2.000 RON 
42.  Comuna GÂRCENI 2571 2.000 RON 
43.  Comuna  GRIVIŢA 3677 2.000 RON 
44.  Comuna  HOCENI 3090 2.000 RON 
45.  Comuna  IANA 4181 3.000 RON 



46.  Comuna  IBĂNEŞTI 1499 1.000 RON 
47.  Comuna  IVĂNEŞTI 4939 3.000 RON 
48.  Comuna  IVEŞTI 2903 2.000 RON 
49.  Comuna  LAZA 3341 2.000 RON 
50.  Comuna  LIPOVAT 4352 3.000 RON 
51.  Comuna  LUNCA BANULUI 3976 2.000 RON 
52.  Comuna  MĂLUŞTENI 2904 2.000 RON 
53.  Comuna  MICLEŞTI 2942 2.000 RON 
54.  Comuna  MUNTENI DE JOS   3921 2.000 RON 
55.  Comuna  MUNTENI DE SUS  3897 2.000 RON 
56.  Comuna  OLTENEŞTI 2907 2.000 RON 
57.  Comuna  OSESTI 3259 2.000 RON 
58.  Comuna  PĂDURENI 4302 3.000 RON 
59.  Comuna  PERIENI 3749 2.000 RON 
60.  Comuna  POCHIDIA 1842 1.000 RON 
61.  Comuna  POGANA 3291 2.000 RON 
62.  Comuna  POGONEŞTI 1775 1.000 RON 
63.  Comuna  POIENEŞTI 3221 2.000 RON 
64.  Comuna  PUIEŞTI 4900 3.000 RON 
65.  Comuna  PUNGEŞTI 3480 2.000 RON 
66.  Comuna  PUŞCAŞI 3583 2.000 RON 
67.  Comuna  RAFAILA 1988 1.000 RON 
68.  Comuna  REBRICEA 3777 2.000 RON 
69.  Comuna  ROŞIEŞTI 3642 2.000 RON 
70.  Comuna  SOLEŞTI 3982 2.000 RON 
71.  Comuna  STĂNILEŞTI 5686 3.000 RON 
72.  Comuna  ŞTEFAN CEL MARE  3436 2.000 RON 
73.  Comuna  ŞULETEA 2543 2.000 RON 
74.  Comuna  TANACU 2347 2.000 RON 
75.  Comuna  TĂCUTA 3426 2.000 RON 
76.  Comuna  TĂTĂRĂNI 2485 2.000 RON 
77.  Comuna  TODIREŞTI 3574 2.000 RON 
78.  Comuna  TUTOVA 3739 2.000 RON 
79.  Comuna  VĂLENI 4737 3.000 RON 
80.  Comuna  VETRIŞOAIA 3450 2.000 RON 
81.  Comuna  VIIŞOARA 2060 2.000 RON 
82.  Comuna  VINDEREI 4683 3.000 RON 
83.  Comuna  VOINEŞTI 3971 2.000 RON 
84.  Comuna  VULTUREŞTI 2449 2.000 RON 
85.  Comuna  VUTCANI 2287 2.000 RON 
86.  Comuna  ZĂPODENI 4117 3.000 RON 
87.  Comuna  ZORLENI 9722 3.000 RON 

 
Legenda tabel:  
Comunele marcate cu         sunt considerate a fi comune mici d.p.d.v. al nr de locuitori – contributie – 1.000 
ron 
Comunele marcate cu        sunt considerate a fi comune medii d.p.d.v. al nr de locuitori – contributie – 2.000 
ron 
Comunele marcate cu         sunt considerate a fi comune mari d.p.d.v. al nr de locuitori – contributie – 3.000 
ron 
 
 



CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI 
PREŞEDINTE 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Vaslui în adunarea 
generală a Asociaţiei pentru dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de 
salubrizare a judeţului Vaslui (ADIV) şi mandatarea acestuia pentru a vota „pentru” aprobarea actului 
constitutiv şi statutului Asociaţiei consiliilor judetean Vaslui şi locale ale municipiilor Vaslui, Bârlad 
şi Huşi 
  
 DOAMNELOR ŞI DOMNILOR CONSILIERI, 

În judeţul Vaslui a fost înfiinţată şi a funcţionat „Asociaţiei consiliilor judetean Vaslui şi locale 
ale municipiilor Vaslui, Bârlad şi Huşi”. Asociaţia a fost înfiinţată în 2002, scopul sau fiind crearea 
condiţiilor pentru implementarea unor proiecte în domeniul serviciilor de utilităţi publice la nivel 
regional, prin accesarea unor fonduri guvernamentale şi europene. 

Asociaţia a funcţionat în baza Ordonanţei nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu 
modificările şi completările ulterioare şi înscrisă în registrul Asociaţiilor şi fundaţiilor de pe lângă 
grefa Judecătoria Vaslui. Asociaţia a fost constituită în aşteptarea fondurilor ISPA pentru deşeuri. 

Pe parcursul anilor a apărut oportunitatea folosirii fondurilor structurale. Datorită necesităţii 
respectării angajamentelor asumate de România  în ceea ce priveşte conformitatea infrastructurii din 
sectorul de mediu cu standardele UE,  
s-a impus realizarea unor proiecte finanţate prin fonduri europene prin intermediul Programului 
Operaţional Sectorial Mediu (POS Mediu) în perioada 2007 – 2013.  
Astfel Consiliul Judeţean Vaslui beneficiază de realizarea unui proiect, din cadrul Axei Prioritare 2 
„Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor”. 

 În acest moment, firma de consultanţă, care realizează proiectul, a realizat modificarile Master 
Planului şi 40% din Studiul de Fezabilitate (SF), urmând ca cererile de finanţare să fie trimise, pentru 
toate cele 5 judeţe ce beneficiază de acest proiect, la sfârşitul acestui an - începutul anului 2009. 

Datorită limitării finanţării acest proiect va viza, în principal, închiderea depozitelor neconforme 
din mediul urban şi rural, deschiderea unui depozit nou ecologic, înfiinţarea unor puncte de colectare 
selectivă atât în mediul urban cât şi în mediul rural, crearea a patru staţii de transfer.  

Pentru a fi eligibil, beneficiarul, trebuie să facă dovada cadrului institutional pentru implementarea 
proiectului: Asociaţia pentru Dezvoltare Intercomunitară a Judeţului Vaslui (ADIV) şi Unitatea de 
Implementare a Proiectului (UIP). 

UIP a fost înfiinţată la data de 1.09.2008. 
Atât Comisia europeană, cât şi Ministerul Economiei şi Finanţelor în calitate de cofinanţator al 

contribuţiei financiare europene, solicită ca în cadrul proiectelor judeţene să existe un singur partener 
de discuţie la nivel local. Astfel, este necesară constituirea unei Asociaţii pentru Dezvoltare 
Intercomunitară de către toate unităţile administrativ – teritoriale care vor să beneficieze de proiect, în 
condiţiile stabilite de Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice. 

În ceea ce priveşte ADIV, fiind deja înfiinţată Asociaţia în 2002, în baza Ordonanţei nr. 
26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare, trebuie modificat 
actul constitutiv şi statutul acesteia. 

În acest context au fost formulate modificările şi completările actelor juridice de constituire a 
asociaţiei, pe care le supun spre dezbatere dumneavoastră, cu rugămintea de a formula observaţii, 
propuneri de amendamente, urmând ca proiectele de acte adiţionale să fie supuse spre dezbatere 
Adunării generale a Asociaţiei pentru dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul 
de salubrizare a judeţului Vaslui (ADIV). 

Aceste modificări şi completări au fost preluate din actul constitutiv-cadru şi statutul-cadru din 
Hotărârea de Guvern nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale 
asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, şi 
privesc: 

- denumirea asociaţiei.  
Schimbarea denumirii din „Asociatia consiliilor judetean Vaslui si locale ale municipiilor 
Vaslui, Bârlad si Huşi” în „Asociaţia pentru Dezvoltare Intercomunitara a Judetului Vaslui 
(ADIV)”, în conformitate cu prevederile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, 



republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii serviciilor comunitare de 
utilităţi publice nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 101/2006 
privind serviciul de salubrizare a localităţilor cu modificările şi completările ulterioare, a 
Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 246/2005, precum si a Hotararii de Guvern nr. 855 din 13 august 
2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de 
dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice,  pentru 
realizarea Asociaţiei pentru dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de 
salubrizare. 
- scopul asociaţiei. 
Asociaţia se constituie în scopul înfiinţării, organizării, reglementării, finanţării, exploatării, 
monitorizării şi gestionării în comun a serviciului de salubrizare (doar deşeuri) pe raza de 
competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre, precum şi realizarea în comun a unor 
proiecte de investiţii publice de interes zonal sau regional destinate înfiinţării, modernizării 
şi/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilităţi publice aferente Serviciului pe baza 
strategiei de dezvoltare a serviciului de salubrizare. 
- obiectivele Asociaţiei; 
- atribuţiile asociaţilor; 
- atribuţiile adunării generale a Asociaţiei;  
- atribuţiile consiliului director. 
Faţă de cele prezentate, am iniţiat proiectul de hotărâre alăturat, pe care vă rog să îl aprobaţi în 

forma prezentată. 
Preşedinte, 

Vasile Mihalachi 
 


