ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN

H O T Ă R Â R E A N r._______/2014
privind aprobarea Convenţiei de colaborare între Ministerul Mediului şi
Schimbărilor Climatice, Unitatea de Management al Proiectului „Controlul Integrat
al Poluării cu Nutrienţi” şi Consiliul judeţean Vaslui, în vederea implementării în
comun a Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”
având în vedere:
- expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vaslui;
- adresa
Ministerului
Mediului
şi
Schimbărilor
Climatice
nr.
37525/MM/16.12.2013;
- adresa Camerei Agricole judeţene Vaslui nr. 11/08.01.2014;
- solicitarea Unităţii de Management a Proiectului „Controlul Integrat al Poluării
cu Nutrienţi” de a încheia o convenţie de colaborare privind implementarea
comună a Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”;
- raportul nr. 878/31.01.2014 al Serviciului Unitatea de Implementare a
proiectului „Sistem Integrat de Management al Deşeurilor Solide în judeţul
Vaslui”;
în temeiul art. 91 alin. (1) lit. e şi alin. (6) lit. a, precum şi al art. 115 alin. (1) lit. c
din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
Consiliul Judeţean Vaslui;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. - Se aprobă Convenţia de Colaborare între Ministerul Mediului şi
Schimbărilor Climatice – Unitatea de Management a Proiectului „Controlul Integrat al
Poluării cu Nutrienţi” şi Consiliul Judeţean Vaslui, referitoare la implementarea comună

a Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”, conform anexei care face parte
din prezenta hotărâre.
Art. 2. - Se mandatează preşedintele Consiliului Judeţean Vaslui pentru semnarea
Convenţiei de Colaborare, prevăzută la art. 1.
Art. 3. - Prezenta hotărâre va fi comunicată Serviciului Unitatea de Implementare
a proiectului Sistem Integrat de Management al Deşeurilor Solide în judeţul Vaslui,
Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice – Unitatea de Management a Proiectului
„Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”, Prefectului judeţului Vaslui, Consiliului
local al comunei Fălciu şi va fi adusă la cunoştinţă publică în condiţiile legii.

Vaslui, ______ ianuarie 2014
PRESEDINTE,
DUMITRU BUZATU
Contrasemnează:
Secretarul judeţului Vaslui,
Diana-Elena Ursulescu

Anexa
la Hotărârea nr.

/ 2014

CONVENŢIE

DE

COLABORARE

între
MINISTERUL MEDIULUI ȘI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE,
Unitatea de Management al Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu
Nutrienţi”
şi
CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI

referitor la

implementarea comună a Proiectului privind
« CONTROLUL INTEGRAT AL POLUARII CU NUTRIENŢI »
(finanţat din fonduri rambursabile acordate de BANCA
INTERNAŢIONALĂ PENTRU RECONSTRUCŢIE şi DEZVOLTARE
(BIRD), fonduri nerambursabile acordate de FACILITATEA GLOBALĂ
DE MEDIU (GEF) şi fonduri locale de la Consiliile Judeţene şi Consiliile
Locale)
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PREAMBUL

Având în vedere că:
La data de 28 decembrie 2007 a fost semnat la Bucureşti, Acordul de împrumut
nr. LN 4873-RO dintre România şi Banca Internaţională de Reconstrucţie şi Dezvoltare,
referitor la finanţarea Proiectului « Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi », în valoare
de 50 milioane euro echivalent ;
La data de 28 decembrie 2007 a fost semnat la Bucureşti, Acordul de asistenţă
financiară nerambursabilă nr. TF 058040-RO dintre România şi Banca Internaţională de
Reconstrucţie şi Dezvoltare acţionând în calitate de Agenţie de Implementare a Facilitaţii
Globale de Mediu, referitor la finanţarea Proiectului « Controlul Integrat al Poluării cu
Nutrienţi » în valoare 5,5 milioane dolari SUA echivalent ;
Acordurile de finanţare menţionate mai sus au fost ratificate prin Legea nr.
228/23.11.2008, publicată în Monitorul Oficial nr. 782 din 24 noiembrie 2008;
La data de 18.12.2008 au fost încheiate între Ministerul Economiei şi Finanţelor
şi Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile Acordul Subsidiar nr. 345 şi Convenţia de
finanţare nr. 346, prin care Ministerul Mediului este desemnat drept beneficiar al
fondurilor Proiectului şi prin care i se stabilesc drepturile, obligaţiile şi responsabilităţile
privind derularea Împrumutului şi a Donaţiei;
Ordinul nr. 1820/21.11.2007, emis de ministrul mediului şi dezvoltării durabile, prin
care a fost înfiinţatǎ Unitatea de Management al Proiectului « Controlul Integrat al
Poluării cu Nutrienţi », unitate fără personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului
Mediului, căreia i-a fost delegată toată responsabilitatea implementării Proiectului şi derulării
financiare a fondurilor acestuia;
Între :
Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice, prin Unitatea de Management al
Proiectului «Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi» (UMP-INPC), având sediul în
Bd. Libertăţii, nr. 12, etaj 2, camera 304, sector 5, Bucureşti, cod unic de înregistrare:
16335444, tel/fax : 021.317.04.03, reprezentată de către reprezentat de către Doamna Rovana
Plumb, Ministru;
şi,
CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI, având sediul în str. Ştefan cel Mare, nr. 79, Vaslui,
jud. Vaslui, tel: 0235-361.089, fax : 0235-361.091, reprezentat de către Domnul Dumitru
BUZATU, având calitatea de Preşedinte;
se încheie prezenta Convenţie de colaborare, potrivit căreia:
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Articolul 1
Definiţii
1.1.

În scopurile prezentei Convenţii de colaborare următorii termeni şi abrevieri au
următoarele înţelesuri :
1.

„Acord de Împrumut” înseamnă Acordul de împrumut nr. LN4873-RO, dintre
România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare
(BIRD), referitor la finanţarea Proiectului «Controlul Integrat al Poluării cu
Nutrienţi» (Proiectul) în valoare de 50 milioane euro echivalent;

2.

„Acord de donaţie” înseamnă Acordul de asistenţă financiară nerambursabilă
nr. TF 058040-RO dintre România şi Banca Internaţională de Reconstrucţie şi
Dezvoltare (BIRD) acţionând în calitate de Agenţie de Implementare a
Facilitaţii Globale de Mediu (FGM), referitor la finanţarea Proiectului
« Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi » (Proiectul) în valoare 5,5
milioane dolari SUA echivalent;

3.

„Acorduri de finanţare” înseamnă oricare sau ambele acorduri specificate la
punctele 1 şi 2 de mai sus;

4.

“ANAR” înseamnă Administraţia Naţională “Apele Române”, înfiinţată prin
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 107/2002, cu modificările şi
completările aduse acesteia până la data prezentei Convenţii, sau orice
succesor al acesteia;

5.

“Beneficiar” înseamnă o comună, asociaţie de comune, fermă sau asociaţie de
ferme dintr-unul din Judeţele Selecţionate, eligibile pentru un Subproiect
conform criteriilor de eligibilitate prevăzute în Manualul Operaţional al
Proiectului;

6.

“Banca” sau “BIRD” înseamnă Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi
Dezvoltare ca parte a grupului Băncii Mondiale;

7.

“UE” înseamnă Uniunea Europeană;

8.

“Directiva UE a nitraţilor” înseamnă Directiva Consiliului Europei
91/676/EEC din 12 decembrie 1991 privind protecţia apelor împotriva poluării
cu nitraţi din surse agricole;

9.

“Directiva-cadru UE privind apa” înseamnă Directiva 2000/60/EC a
Parlamentului şi Consiliului Europei prin care se stabileşte cadrul comun de
acţiune privind politica în domeniul apei;

10.

„Direcţie de Apă” înseamnă oricare dintre Direcţiile de Apă înfiinţate şi
funcţionând în subordinea ANAR;
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11.

“CIA” înseamnă Comitetul Interministerial pentru Aplicarea Directivei UE a
nitraţilor înfiinţat prin Ordinul Interministerial nr. 452/2001, cu modificările şi
completările aduse acestuia până la data Acordului de faţă;

12.

„Convenţie” înseamnă prezenta Convenţie de colaborare dintre UMP-INPC şi
CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI;

13.

“MADR” înseamnă Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, sau orice
succesor al acestuia;

14.

“MMSC” înseamnă Ministerul Mediului și Scimbărilor Climatice, sau orice
succesor al acestuia;

15.

“Manual Operaţional” înseamnă manualul care descrie procedurile pentru
implementarea Proiectului care cuprind, printre altele: (i) procedurile pentru
stabilirea aranjamentelor administrative, de achiziţii, contabilitate,
management financiar, şi monitorizare şi evaluare; (ii) formatul-model al
raportărilor financiare ne-audiate pentru o anumită perioadă şi al Rapoartelor
privind Proiectul; şi (iii) criteriile de eligibilitate, procedurile de selecţie,
termenii şi condiţiile, precum şi aranjamentele privind achiziţiile pentru
Subproiect;

16.

“UMP-INPC” înseamnă Unitatea de Management al Proiectului „Controlul
Integrat al Poluării cu Nutrienţi”, înfiinţatǎ în cadrul MMSC sau orice
succesor legal al acestuia acceptabil pentru Bancă;

17.

“Planul de Achiziţii” înseamnă planul de achiziţii pentru Proiect al
Împrumutatului din 12 septembrie 2007 menţionat în paragraful 1.16 al
Ghidului pentru Achiziţii şi paragraful 1.24 al Ghidului privind Consultanţii,
plan care va fi actualizat periodic conform prevederilor paragrafelor amintite;

18.

“Proiectul” înseamnă Proiectul „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”;

19.

“Judeţe Selecţionate” înseamnă judeţele Alba, Arad, Argeş, Bacău, Bihor,
Botoșani, Brăila, Brașov, Buzău, Călărași, Cluj, Covasna, Dolj, Galați, Gorj,
Harghita, Ialomița, Iași, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Neamț, Olt, Prahova,
Satu Mare, Suceava, Teleorman, Timiș, Vâlcea, Tulcea;

20.

“Subproiect” înseamnă o activitate sau un grup de activităţi menţionate în
Partea I a Anexei I a Acordurilor de finanţare;

21.

„Localitate ZVN” înseamnă localitatea declarată vulnerabilă la poluarea cu
nitraţi în conformitate cu Ordinul comun nr 1552/2008, emis de ministrul
mediului şi dezvoltării durabile şi ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale;

22.

„Localitate CDI” înseamnă localitatea ZVN, localizată în unul din judeţele
selecţionate, desemnată ca centru de demonstrare şi instruire;

23.

„Localitate selectată”
Proiectului;

înseamnă localitatea ZVN cu intervenţii în cadrul
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1.2.

24.

„Aria de implementare a Proiectului” include localităţile selecţionate pentru
implementarea Proiectului.

25.

„Consiliul Judeţean” înseamnă CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI.

26.

„Consiliile Locale” înseamnă Consiliile Locale ale localităților din județul
Vaslui care au intervenţii în cadrul Proiectului, conform Anexei 1 la prezenta
Conventie.

Oricare alţi termeni care nu au fost definiţi mai sus şi care sunt utilizaţi în cadrul
prezentei Convenţii au înţelesul definit în Acordurile de finanţare sau în legislaţia
română în vigoare.

Articolul 2
Obiectul Convenţiei de colaborare

2.1.

Obiectivul principal al Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” este
reducerea deversării de nutrienţi în corpurile de apă şi promovarea unei schimbări de
comportament prin întărirea capacităţii instituţionale şi de reglementare, precum şi
prin acţiuni cu rol demonstrativ la nivelul comunelor şi, prin urmare, sprijinirea
Guvernului României în vederea satisfacerii cerinţelor UE în domeniul protecţiei apei.

2.2.

Pentru îndeplinirea acestui obiectiv, Unitatea de Management al Proiectului „Controlul
Integrat al Poluării cu Nutrienţi” împreună cu Consiliile Judeţene ale judeţelor care au
comune declarate ZVN şi Consiliile Locale ale comunelor beneficiare, vor întreprinde
în cadrul proiectului, acţiuni de ecologizare în rândul gospodăriilor, activităţi de testare
şi demonstrare a bunelor practici agricole, precum şi acţiuni vizând instruirea,
informarea şi conştientizarea publică a factorilor de decizie, a instituţiilor implicate în
monitorizarea şi reducerea poluării cu nutrienţi, precum şi a fermierilor şi populaţiei
rurale. Comuna va fi ajutată să stabilească şi să ducă la bun sfârşit planuri de mediu
pentru reducerea poluării cu nutrienţi din agricultură. De asemenea, va fi furnizat
sprijin financiar în regim de împărţire a costurilor pentru investiţii de mediu la nivel de
comună şi anume pentru construirea şi operarea de facilitaţi de depozitare şi
management a gunoiului de grajd la nivelul întregului sat dar şi la nivel de gospodărie,
pentru achiziţionarea de echipament destinat manipulării şi aplicării gunoiului de
grajd, pentru încurajarea practicilor agro-forestiere pe teritoriul comunei, şi pentru
testarea şi demonstrarea de practici agricole de natură ecologicǎ.

2.3.

Proiectul se va desfăşura în conformitate cu planul de implementare a proiectului.

2.4.

UMP şi Consiliul Judeţean vor colabora strâns pentru implementarea comună a
Proiectului «Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi », pe teritoriul judeţului Vaslui,
cu respectarea prevederilor Acordurilor de finanţare şi a legii de ratificare.

2.5.

Localitățile incluse în aria de implementare a Proiectului, în cadrul judeţului Vaslui,
sunt enumerate în Anexa 1 la prezenta Convenţie.
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2.6.

UMP se obligă să îndeplinească activităţile şi obiectivele Proiectului aşa cum
sunt ele descrise în Acordurile de finanţare şi, în acest scop, va realiza activităţile
ce îi revin cu toată responsabilitatea, eficienţa şi diligenţa necesară. Obiectivele
Proiectului vor fi realizate în conformitate cu practicile legale adecvate: tehnice,
administrative, financiare, juridice şi economice.

2.7.

Lucrările de investiţii, finanțarea acestora, precum şi valoarea lor estimativă sunt
enumerate în Anexa nr. 2 la prezenta Convenţie.

2.8.

UMP va asigura facilităţile, serviciile şi alte resurse cerute pentru scopurile
implementării Părţii 1 a Proiectului, în limita a 1.636.179,78 lei, va furniza informaţii,
va purta corespondenţă şi se va consulta cu reprezentanţii Consiliului Judeţean ori de
câte ori va fi nevoie, în legătură cu evoluţia şi rezultatele lucrărilor.

Articolul 3
Aspecte financiare

3.1.

Contribuţia financiară a Consiliului Local, în valoare estimată de 86.187,15 lei se va
repartiza pe durata implementării, în funcţie de evoluţia lucrărilor de investiţii.

3.2.

Sumele solicitate de către UMP, în baza licitaţiilor organizate şi a contractelor în
derulare pentru achiziţia de bunuri şi servicii sau pentru execuţia lucrărilor de
investiţii, pentru care Consiliul Judeţean este co-finanţator, vor fi virate de către
comunele beneficiare ale acestor bunuri, servicii sau lucrări, în limita creditelor
bugetare aprobate în acest scop, din conturile corespunzătoare de cheltuieli ale
bugetului local, în contul de trezorerie deschis pe seama UMP la Activitatea de
Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, pentru efectuarea plăţilor
prevăzute de lege, cont care va fi comunicat de către UMP.

3.3.

Solicitările de co-finanţare ale UMP, adresate comunelor beneficiare ale Proiectului,
vor fi însoţite de documentaţia justificativă necesară. O copie a acestor documente va
fi transmisă în paralel, Consiliului Judeţean, pentru urmărirea modului de derulare a
acestor investiţii.

3.4.

Sumele suplimentare, necesare co-finanţării Proiectului, care nu au fost prevăzute în
bugetul comunelor, provenind din achiziţionarea de echipamente pentru
managementul gunoiului de grajd, euro-pubele, finanţarea seminariilor adresate
comunelor sau încheierea de contracte pentru construcţia platformelor comunale de
management al gunoiului de grajd, la preţuri mai mari decât cele estimate iniţial, sau
provenind din diferenţele de curs valutar între cursul de schimb efectiv şi cel de
realizare a bugetului vor fi asigurate, în limita disponibilităţilor bugetare, direct de
către Consiliile Locale. Virarea acestora se va face către UMP, respectând procedura
de la paragraful 3.3. de mai sus.

3.5.

UMP se obligă să utilizeze fondurile puse la dispoziţie de către bugetul de stat,
Facilitatea Globală de Mediu, Consiliul Judeţean şi Consiliile Locale ale comunelor
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din judeţ, incluse în aria de implementare a Proiectului, pentru destinaţiile şi în
proporţiile prevăzute în Legea 228 publicată în M. Of. nr. 782/24.11.2008.
3.6.

În conformitate cu prevederile Anexei 2 Sect. I din Acordul de Împrumut şi
prevederile Art.6 din Acordul Subsidiar, UMP va asigura evidenţa financiar-contabilă
atât a gestionării fondurilor Donaţiei, cât şi a fondurilor de la bugetul local, în conturi
distincte în lei şi în valută, cu respectarea practicilor financiare şi contabile în vigoare,
în vederea îndeplinirii obiectivelor de investiţii.

Articolul 4
Drepturile, responsabilităţile şi obligaţiile pǎrţilor
Drepturile, responsabilităţile şi obligaţiile UMP:
4.1.

UMP se obligă să îndeplinească activităţile şi obiectivele Proiectului aşa cum
sunt ele descrise în Acordul de împrumut, precum si în Acordul de donaţie şi, în
acest scop, va realiza activităţile ce îi revin cu toată responsabilitatea, eficienţa şi
diligenţa necesară. Obiectivele Proiectului vor fi realizate în conformitate cu
practicile legale adecvate: tehnice, administrative, financiare, juridice şi economice.

4.2.

UMP va asigura facilităţile, serviciile şi alte resurse cerute pentru scopurile lucrărilor
de investiţii, va furniza informaţii, va purta corespondenţă şi se va consulta cu
reprezentanţii Consiliul Judeţean ori de cate ori va fi nevoie, în legătură cu evoluţia şi
rezultatele lucrărilor.

4.3.

UMP este responsabil cu încheierea contractelor cu furnizorii/prestatorii/
constructorii selectaţi,

4.4.

UMP va asigura monitorizarea derulării contractelor de achiziţii în vederea
îndeplinirii condiţiilor contractuale, disponibilitatea fondurilor necesare şi va realiza
toate aranjamentele privind decontările intermediare şi finale, din fonduri bugetare,
externe nerambursabile sau locale, provenind de la Consiliul Judeţean, respectiv
Consiliile Locale ale comunelor beneficiare.

4.5.

În vederea sprijinirii comunităţilor locale de la nivelul comunelor selecţionate din
cadrul judeţului pentru reducerea poluării cu nutrienţi din surse agricole şi sociale,
UMP va finanţa următoarele activităţi din fondurile alocate în acest scop în cadrul
Proiectului, Partea I - „Investiţii la nivel de comună în zonele vulnerabile la nitraţi”.
4.5.1. Realizarea documentaţiei tehnico-economice a investiţiilor la faza studiu de
fezabilitate pentru facilităţi de colectare şi management a gunoiului de grajd şi
supunerea acesteia spre aprobare de către ordonatorul principal de credite, in
conformitate cu legislatia in vigoare;
4.5.2. Realizarea proiectelor tehnice si a detaliilor de executie pentru platformele de
colectare si management al gunoiului de grajd;
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4.5.3. Construcţia de facilităţi de colectare şi management al gunoiului de grajd la
nivel comunal, în comunele selectate din judeţ;
4.5.4. Echipament pentru managementul gunoiului de grajd, incluzând pentru fiecare
comună selectată, incluzand cel puţin:
- 1 încărcător frontal
- 1 tractor;
- 1 cisternă vidanjă;
- 1 – 2 remorci;
- 1 maşină de împrăştiere a gunoiului de grajd.
4.5.5. Euro-pubele pentru separarea deşeurilor menajere, dupa necesitati;
4.5.6. Furnizarea de material săditor pentru realizarea de perdele forestiere de
protecţie în comunele ZVN din judet, incluzand si alte comune, in functie de
solicitari;
4.5.7. Achiziţionarea serviciilor de „Diriginte de şantier”, servicii prestate de
persoane atestate de MDRL în domeniul lucrărilor executate.
4.5.8. Plata cotelor legale datorate Inspectoratelor de Stat in Constructii, in timpul
implementarii lucrarilor de constructie.
4.6.

În vederea sprijinirii comunităţilor locale de la nivelul comunelor selecţionate din
cadrul judeţului, pentru reducerea poluării cu nutrienţi din surse agricole şi sociale,
UMP va finanţa următoarele activităţi din fondurile alocate în acest scop în cadrul
Proiectului, Partea III - „Strategia de informare publică şi replicare”:
4.6.1. Întâlniri, instruiri, informări privind problematica poluării cu nutrienţi;
4.6.2. Evenimente cultural-sociale pentru promovarea Proiectului şi a obiectivelor
sale;
4.6.3. Materiale informaţionale şi promoţionale;
4.6.4. Activităţi cu şcolile pe teme ecologice;
4.6.5. Realizarea de sondaje pentru monitorizarea evoluţiei situaţiei pe parcursul
implementării Proiectului.

4.7.

UMP va sprijini comunităţile locale în limita fondurilor alocate acestora în cadrul
Părţii 1 a Proiectului, conform structurii indicative a bugetului stabilită în Anexa 2 la
prezenta Convenţie. Consiliul Judeţean, împreună cu Consiliile Locale ale comunelor
selectate din judeţ şi UMP, pot agrea la efectuarea de schimbări în cadrul elementelor
de cheltuieli prezentate în Anexa 2, în limita sumelor maxime alocate acestora în
cadrul Proiectului, în cazul în care există o justificare puternică.

4.8.

Orice realocare de sume de la o activitate la alta în cadrul bugetului maxim alocat
comunelor selectate din judeţ în cadrul Proiectului se face cu acordul prealabil al
Băncii Mondiale şi al Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice.

4.9.

În vederea stabilirii anuale a bugetului necesar şi întocmirii Planului de Achiziţii,
Consiliul Judeţean va colabora cu UMP pentru stabilirea priorităţilor de implementare
şi achiziţii pentru anul fiscal următor. Toate achiziţiile agreate vor fi incluse în Planul
de Achiziţii al Proiectului pentru perioada următoare, care va fi transmis spre aprobare
Băncii şi MMSC. Implementarea acestuia se va realiza numai după aprobare şi în
limita bugetului disponibil pe surse de finanţare, aferent anului fiscal respectiv.
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4.10. UMP este responsabil pentru desfăşurarea procedurii de achiziţie pentru toate
bunurile/serviciile/lucrările destinate comunelor beneficiare din judeţ, în conformitate
cu prevederile Acordurilor de finanţare şi ale legislaţiei române în vigoare, şi în acest
sens:
4.10.1. Va angaja consultanţi specializaţi pentru realizarea completă a studiilor de prefezabilitate şi fezabilitate, a întregii documentaţii tehnico-economice a
investiţiilor care urmează a fi finanţate din fondurile Proiectului sau din alte
fonduri atrase, în vederea supunerii aprobării acestora conform legii;
4.10.2. Va iniţia şi urmări procedura de aprobare a tuturor documentaţiilor tehnicoeconomice ale investiţiilor care urmează a se efectua din fondurile Proiectului
pe teritoriul judeţului;
4.10.3. Va colabora strâns, în mod direct sau prin personalul Direcţiilor de Apă
Bazinale angajat în acest sens, cu comunităţile locale în vederea realizării
planurilor de implementare şi monitorizării implementării efective în teren a
activităţilor.
4.10.4. Va evalua, în colaborare cu Consiliul Judeţean şi Consiliile Locale implicate,
localităţile şi gospodăriile individuale calificate în vederea participării la
proiect;
4.10.5. Va întocmi documentaţia de licitaţie pentru bunurile, serviciile, lucrările
destinate comunităţilor selectate din judeţ, va urmări desfăşurarea întregului
proces de achiziţie, va semna contractele de furnizare/prestare/constructie, va
monitoriza în teren stadiul realizării livrărilor de bunuri/prestării serviciilor
contractate/realizării lucrărilor de construcţie;
4.10.6. Va monitoriza în teren, prin personalul propriu sau al Direcţiilor de Apă
Bazinale, angajat în acest sens, stadiul realizării tuturor activităţilor
Proiectului, precum şi modul în care investiţiile realizate la nivel local sunt
exploatate şi utilizate;
4.10.7. Va realiza periodic sondaje de opinie, anchete sociale şi va utiliza diverse alte
instrumente pentru monitorizarea schimbărilor produse la nivelul mentalităţii,
percepţiei, atitudinilor şi comportamentului comunităţilor în care Proiectul a
avut intervenţii;
Drepturile, responsabilităţile şi obligaţiile Consiliului Judeţean
4.11. Consiliul Judeţean va asigura cadrul organizatoric şi va lua toate măsurile
necesare sprijinirii activităţii UMP, pentru o implementare eficientă şi rapidă a Părţii
1 a Proiectului – „Investiţii la nivel de comună în zonele vulnerabile la nitraţi” şi va
sprijini desfăşurarea activităţilor presupuse de implementarea Părţii 3 a Proiectului „Strategia de informare publică şi replicare”.
4.12. Consiliul Judeţean se obligă să desemneze din cadrul schemei proprii o persoană
însărcinată cu îndeplinirea sarcinilor ce îi revin în vederea implementării Proiectului la
nivel local, având ca sarcină şi comunicarea directă cu UMP şi reprezentanţii
comunelor din cadrul judeţului, incluse în aria de implementare a Proiectului.
4.13. Consiliul Judeţean îşi va desemna reprezentanţi în Comisiile de evaluare, selecţie,
analiză şi recepţie, înfiinţate în vederea achiziţiei în cadrul Proiectului de bunuri,
servicii şi lucrări destinate comunelor beneficiare de la nivelul judeţului.
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4.14. Consiliul Judeţean va răspunde cu promptitudine tuturor solicitărilor venite din partea
UMP referitoare la aspecte care ţin de implementarea de zi cu zi a Proiectului la
nivelul judeţului.
4.15. Consiliul Judeţean va facilita contactul reprezentanţilor UMP cu reprezentanţii
comunităţilor locale ale comunelor selectate, în vederea obţinerii unei bune colaborări
pentru realizarea obiectivelor Proiectului.
4.16. În vederea implementării la nivel local a activităţilor Proiectului, Consiliul Judeţean,
va veghea la îndeplinirea de către Consiliile Locale ale comunelor selectate din judeţ,
a obligaţiilor lor în cadrul Proiectului, vizând:
4.16.1. Punerea la dispoziţia UMP a locaţiilor platformelor comunale pentru
managementul gunoiului de grajd care urmează a fi construite la nivel de
comună, pe terenuri cu statut juridic clar, aflate în proprietatea Consiliului
Local;
4.16.2. Emiterea autorizaţiilor de construire pentru investiţiile care urmează a se
realiza la nivel local;
4.16.3. Asigurarea de sprijin în selectarea gospodăriilor în care se vor livra europubele pentru separarea deşeurilor menajere la nivel de gospodărie;
4.16.4. Supervizarea construcţiei platformelor de colectare la nivelul comunei şi al
gospodăriilor individuale prin desemnarea unei persoane care să urmărească
modul de realizare a lucrărilor împreună cu dirigintele de şantier angajat de
UMP.
4.16.5. Exploatarea platformelor de colectare şi management al gunoiului de grajd la
nivel comunal şi a echipamentelor aferente acestora în conformitate cu cele
mai bune practici agricole şi în acest sens, suportarea din fonduri proprii ale
Consiliilor Locale a costurilor aferente de exploatare, incluzând plata de
mecanizatori pentru echipamente şi paznici pentru platforme, combustibil,
lubrifianţi şi alte consumabile, pentru operarea echipamentelor, plata tuturor
taxelor şi asigurărilor obligatorii pe perioada de utilizare, asigurări, revizii
periodice conform specificaţiilor din cartea tehnică la service-uri autorizate,
reparaţii şi alte costuri de întreţinere necesare funcţionării normale a acestora;
4.16.6. Monitorizarea facilităţilor instalate la nivel de gospodărie pentru utilizarea
acestora de către populaţie în conformitate cu scopurile pentru care au fost
furnizate;
4.16.7. Identificarea necesarului de împăduriri la nivel local şi punerea la dispoziţia
UMP a situaţiilor parcelelor pe care urmează a fi înfiinţate perdele de protecţie
şi plantaţii de arbori. Consiliul Județean va identifica la nivelul județului
comunele care necesită împăduriri;
4.16.8. Realizarea lucrărilor de pregătire a terenului înaintea plantării, pregătirea
puieţilor furnizaţi în cadrul Proiectului pentru plantare, plantarea efectivă a
acestora, lucrări de îngrijire a noilor plantaţii înfiinţate (săpare, praşilă,
recepare, rărire, completare, curăţare etc.), monitorizarea evoluţiei în timp a
noilor plantaţii înfiinţate, solicitarea, dacă este cazul, de puieţi pentru
completări, etc. Consiliul Județean va urmări și monitoriza evoluția plantațiilor
pe o perioadă de cinci (5) ani de la momentul plantării.
4.16.9. Identificarea păşunilor existente care necesită lucrări de reabilitare, furnizarea
de informaţii privind asortimentul de seminţe care trebuie utilizat, şi utilizarea
materialelor furnizate în cadrul Proiectului pentru realizarea lucrărilor
solicitate;
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4.16.10.
Participare activă în promovarea proiectului şi a activităţii agricole cu
caracter ecologic;
4.16.11.
Acordarea de asistenţă în distribuţia de sondaje printre fermierii şi
gospodarii interesaţi de proiect şi participarea la procedurile de calificare;
4.16.12.
Urmărirea stadiului lucrărilor şi aprobarea Situaţiilor de plata lunare
elaborate de constructor şi vizate de Dirigintele de şantier, situaţii ce vor fi
înaintate în vederea realizării formalităţilor necesare privind efectuarea plăţii
de către UMP.
4.16.13.
Ţinerea evidentei plăţilor confirmate pe situaţiile de lucrări.
4.17.

Consiliul Judeţean, în colaborare cu Consiliile Locale ale comunelor selectate din
judeţ se obligă să sprijine procesele de achiziţii realizate de către UMP, pentru
bunuri/servicii/lucrări destinate comunelor beneficiare de la nivelul judeţului, prin
furnizarea de sprijin permanent în perioada de pregătire, desfăşurare şi finalizare a
acestora, prin:
4.17.1. Sprijin pentru pregătirea specificaţiilor tehnice ale echipamentelor, bunurilor,
lucrărilor care urmează a se achiziţiona, a condiţiilor de livrare, facilităţilor şi
serviciilor conexe, după caz;
4.17.2. Asigurarea de specialişti care să facă parte din comisiile de recepţie pentru
bunurile, serviciile şi lucrările care urmează a fi executate din fondurile
Proiectului;

4.18.

Consiliul Judeţean va colabora cu UMP în vederea recepţionării parţiale, respectiv
finale a bunurilor/serviciilor/lucrărilor achiziţionate, prin asigurarea de specialişti de
la nivel central şi/sau local care vor verifica conformitatea specificaţiilor tehnice ale
activelor recepţionate cu prevederile din caietele de sarcini, vor certifica calitatea şi
cantitatea acestora, precum şi asigurarea facilităţilor şi serviciilor conexe. După
aprobarea recepţiilor la nivelul comunelor beneficiare, documentele doveditoare
însoţite de procesul verbal de recepţie vor fi transmise către UMP în vederea
realizării formalităţilor necesare privind plata.

4.19.

Toate activele achiziţionate pentru comunităţile locale în cadrul Proiectului vor fi
transferate, cu titlu gratuit, după recepţia acestora, către Consiliile Locale beneficiare
din judeţ, în vederea utilizării în scopurile pentru care au fost achiziţionate, atât pe
perioada derulării proiectului, cât şi ulterior acesteia, pe toată durata normală de
funcționare a mijloacelor fixe. În cazul schimbării destinației activelor înainte de
expirarea duratei normale de funcționare, fără acordul prealabil al UMP-INPC
respectiv MMSC după închiderea Proiectului, Consiliul Local va fi obligat să
restituie integral finanțarea aferentă activelor în cauză.

4.20.

Consiliile Locale se obligă să asigure paza permanentă şi întreţinerea lucrărilor
executate pentru acestea în cadrul Proiectului, să suporte cheltuielile de remediere a
defecțiunilor sau înlocuiri datorate furtului, precum şi să suporte cheltuielile de
întreţinere şi îmbunătăţire ulterioară, care să asigure îndeplinirea scopului final al
acestora, incluzând după caz: drumuri de acces, branşarea la utilităţi, facilităţi, etc.

4.21.

Consiliul Judeţean, în colaborare cu Consiliile Locale ale comunelor selectate din
cadrul judeţului se obligă să îşi evalueze intern nevoile de instruire, dezvoltare
individuală şi formare profesională a personalului implicat în implementarea
Proiectului, în domeniul managementului nutrienţilor sau domenii conexe, utile
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pentru derularea activităţilor Proiectului şi să prezinte anual UMP, în vederea
finanţării/co-finanţării din fondurile Proiectului, un plan de instruire aprobat pentru
personalul propriu de la nivel central şi local, incluzând numărul de persoane care
urmează a fi instruite, tipul de instruiri, locaţia instruirii, perioada aproximativă şi
bugetul propus care urmează a fi alocat fiecărei instruiri.
4.22.

Consiliul Judeţean şi Consiliile Locale ale comunelor selectate din cadrul judeţului
se obliga să propună pentru instruirile finanţate din Proiect numai personal propriu
direct implicat în activităţile de natură să ducă la îndeplinirea obiectivelor generale şi
specifice ale Proiectului, să ia măsuri pentru asigurarea stabilităţii acestora şi să
asigure condiţiile aplicării noilor cunoştinţe dobândite.

4.23.

Consiliul Judeţean, în colaborare cu Consiliile Locale ale comunelor selectate din
cadrul judeţului se obligă să disemineze în toate zonele vulnerabile sau potenţial
vulnerabile la poluarea cu nitraţi proveniţi din surse agricole din cadrul judetului,
informaţiile şi experienţele însuşite prin implementarea Proiectului in comunele
selectate;

4.24.

Consiliul Judeţean, în colaborare cu Consiliile Locale ale comunelor selectate din
cadrul judeţului se obligă să răspundă cu promptitudine solicitărilor de date necesare
raportărilor care urmează a fi realizate în cadrul Proiectului, venite în mod rezonabil
din partea UMP.

4.25.

Consiliile Locale se obligă să-și îndeplinească obligațiile prevăzute în prezenta
Convenție și să asigure utilizarea activelor livrate în cadrul Proiectului în scopurile
pentru care au fost achiziționate și în acest sens:
4.25.1. În situația în care Consiliile Locale renunță la implementarea Proiectului în
localitate înainte de realizarea investițiilor, aceștia vor fi obligați la returnarea
către UMP-INPC a contravalorii realizării documentaţiei tehnico-economice a
investiţiilor la faza studiu de fezabilitate respectiv realizării proiectelor tehnice
si a detaliilor de execuție pentru platformele de colectare și management al
gunoiului de grajd.
4.25.2. Consiliile Locale vor utiliza platformele de colectare si management al
gunoiului de grajd în scopurile pentru care au fost achiziționate atât pe
perioada derulării proiectului, cât şi ulterior acesteia, pe toată durata normală
de funcționare a acestora. În caz de defecțiuni, furt sau distrugere vor suporta
cheltuielile necesare pentru aducerea bunurilor în situația anterioară și
asigurarea funcționării normale a acestora. În caz de neutilizare sau schimbare
a destinației platformele de colectare si management al gunoiului de grajd
înainte de expirarea duratei normale de funcționare, fără acordul prealabil al
UMP-INPC, respectiv MMSC după închiderea Proiectului, Consiliile Locale
vor fi obligate să restituie integral finanțarea aferentă platformelor în cauză.
4.25.3. Consiliile Locale vor utiliza echipamentele pentru managementul gunoiului de
grajd în scopurile pentru care au fost achiziționate atât pe perioada derulării
proiectului, cât şi ulterior acesteia, pe toată durata normală de funcționare a
acestora. În caz de defecțiuni, furt sau distrugere vor suporta cheltuielile
necesare pentru aducerea bunurilor în situația anterioară și asigurarea
funcționării normale a acestora. În caz de neutilizare sau schimbare a
destinației echipamentelor pentru managementul gunoiului de grajd de grajd
înainte de expirarea duratei normale de funcționare, fără acordul prealabil al
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UMP-INPC, respectiv MMSC după închiderea Proiectului, Consiliile Locale
vor fi obligate să restituie integral finanțarea aferentă echipamentelor în cauză.
De asemenea UMP-INPC respectiv MMSC după închiderea Proiectului vor fi
indreptățiți ca în situația în care echipamentele nu sunt folosite în scopurile
Proiectului să realoce acestea altor beneficiari din Proiect.
4.25.4. Plantațiile înființate în cadrul Proiectului vor fi monitorizate de Consiliile
Locale. Puieții calamitati din lipsă de ingrijire, distruși sau dispăruți vor fi
înlocuiți de către Consiliile Locale pe cheltuiala acestora, în caz contrar acestea
fiind obligate să returneze contravaloarea puieților calamitati, distruși sau
dispăruți către UMP-INPC sau MMSC.
4.25.5. In cazul in care Consiliile Locale nu își îndeplinesc obligațiile financiare
stipulate în prezenta Convenție, acestea vor fi preluate integral de către
Consiliul Județean.

Articolul 5
Data intrării în vigoare. Dispoziţii finale
5.1.

Prezenta convenţie de co-finanţare intră în vigoare la data semnării sale de către
reprezentanţii legal autorizaţi ai Consiliului Judeţean şi ai UMP. Ea are valoare de titlu
executoriu fără a mai fi necesară îndeplinirea altor formalităţi legale.

5.2.

Orice modificare a Acordurilor de finanţare şi orice realocare între categoriile de
cheltuieli finanţate de către acestea, va duce, după caz, la modificarea corespunzătoare
a prezentei Convenţii.

5.3.

Prezenta Convenţie va rămâne în vigoare până la data închiderii Proiectului, respectiv
30 noiembrie 2015.

5.4.

Anexele 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta Convenţie.

5.5.

Prezenta Convenţie a fost semnată în două exemplare, ambele având valoarea de
original şi constituind, împreună cu Anexele, un singur act juridic.
Drept pentru care, părţile la această Convenţie, acţionând prin reprezentanţii lor legal
autorizaţi, au semnat acest acord în numele lor.
CONSILIUL JUDEŢEAN

MINISTERUL MEDIULUI ȘI
SCHIMBĂRILOR CLIMATICE
Unitatea de Management al Proiectului
„Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”

VASLUI

Dumitru BUZATU

Rovana PLUMB

Preşedinte

Ministru
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Anexa nr. 1 la Conveţia de colaborare

LISTA localitatilor din judetul Vaslui incluse în proiectul „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”

Spatiul hidrografic
Prut-Bârlad

Judetul
Vaslui

Nr. localitati
incluse in
proiect
1

14

Localitatea
Fălciu

Anexa nr. 2 la Convenţia de Colaborare

Lista principalelor lucrări de investiții și sursele de finanțare la nivelul județului Vaslui* (in lei)

Banca Mondiala
Nr. crt.
1
2
3
4
5

Activitatea
Elaborare documentatii tehnico-economice
(SF + PT+ DE +CS)
Supervizarea lucrarilor de constructie si
managementul contractelor
Echipamente
Construcţii platforme comunale
Pubele pentru separarea gunoiului menajer

TOTAL GENERAL:

Sursa de finantare
Consiliul Judetean

Consiliul Local

Total valoare estimata

Valoare
estimata

Procent

Valoare
estimata

Procent

Valoare
estimata

Proc
ent

91.515,97

86.940,17

95%

0,00

0%

4.575,80

5%

34.623,71
504.203,00
1.083.023,96
9.000,00

34.624,00
478.992,85
1.028.872,76
6.750,00

100%
95%
95%
75%

0,00
0,00
0,00
0,00

0%
0%
0%

0,00
25.210,15
54.151,20
2.250,00

0%
5%
5%

1.722.366,64

1.636.179,78

*Localitatea inclusă în proiect: Fălciu.
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0,00

0%

86.187,15

25%

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea Convenţiei de colaborare între Ministerul Mediului şi Schimbărilor
Climatice, Unitatea de Management al Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu
Nutrienţi” şi Consiliul judeţean Vaslui, în vederea implementării în comun a Proiectului
„Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”

Doamnelor şi domnilor consilieri,
Prin Legea nr. 228/2008 au fost ratificate Acordul de împrumut nr. LN 4873-RO
dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi Acordul
de asistenţă financiară nerambursabilă nr. TF 058040-RO, acordată din Fondul Global
de Mediu, dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare
acţionând în calitate de Agenţie de Implementare a Facilităţii Globale de Mediu,
referitoare la finanţarea Proiectului ”Controlul integrat al poluării cu nutrienţi”.
La data de 18.12.2008 au fost încheiate între Ministerul Economiei şi Finanţelor
şi Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile, Acordul Subsidiar nr. 345 şi Convenţia
de finanţare nr. 346, prin care Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile este
desemnat drept beneficiar al fondurilor proiectului şi prin care i se stabilesc drepturile,
obligaţiile şi responsabilităţile privind derularea Împrumutului şi a Donaţiei.
Prin Ordin al ministrului mediului şi dezvoltării durabile a fost înfiinţată Unitatea
de Management al Proiectului ”Controlul integrat al poluării cu nutrienţi”, unitate fără
personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile,
căreia i-a fost delegată toată responsabilitatea implementării proiectului şi derulării
financiare a fondurilor acestuia.
Proiectul ”Controlul integrat al poluării cu nutrienţi” are drept obiective
reducerea evacuării de nutrienţi în corpurile de apă şi promovarea unei schimbări de
comportament prin întărirea capacităţii instituţionale şi de reglementare, precum şi prin
acţiuni cu rol demonstrativ la nivelul comunelor şi, deci, sprijinirea Guvernului
României în vederea satisfacerii cerinţelor UE în domeniul protecţiei apei.
Pentru îndeplinirea acestor obiective Unitatea de Management al Proiectului
”Controlul integrat al poluării cu nutrienţi”, împreună cu consiliile judeţene ale
judeţelor care au pe teritoriul lor comune declarate zone vulnerabile la nitraţi şi

consiliile locale ale comunelor beneficiare, vor întreprinde, în cadrul proiectului, acţiuni
de ecologizare în rândul gospodăriilor, activităţi de testare şi demonstrare a bunelor
practici agricole, precum şi acţiuni vizând instruirea, informarea şi conştientizarea
publică a factorilor de decizie, a instituţiilor implicate în monitorizarea şi reducerea
poluării cu nutrienţi, precum şi a fermierilor şi populaţiei rurale. Comuna va fi ajutată să
stabilească şi să ducă la bun sfârşit planuri de mediu pentru reducerea poluării cu
nutrienţi din agricultură. De asemenea, va fi furnizat sprijin financiar în regim de
împărţire a costurilor pentru investiţii de mediu la nivel de comună şi anume pentru
construirea şi operarea de facilităţi de depozitare şi management a gunoiului de grajd la
nivelul întregului sat, dar şi la nivel de gospodărie, pentru achiziţionarea de echipament
destinat manipulării şi aplicării gunoiului de grajd, pentru încurajarea practicilor agroforestiere pe teritoriul comunei, şi pentru testarea şi demonstrarea de practici agricole de
natură ecologică.
Proiectul este alcătuit din următoarele părţi:
Partea I: Investiţii la nivel de comună în zonele vulnerabile la nitraţi
Sprijinirea beneficiarilor pentru implementarea de subproiecte ce vizează
următoarele domenii: (I) îmbunătăţirea sistemelor comunale de manipulare şi depozitare
pentru promovarea unui management mai bun al deşeurilor animale şi menajere; (II)
plantarea de fâşii tampon de vegetaţie şi reabilitarea unor mici suprafeţe de păşuni
comunale; (III) activităţi de igienizare şi apă; (IV) promovarea adoptării de către
fermieri a metodelor de bună practică în managementul nutrienţilor prevăzute în Codul
de bune practici agricole; (V) realizarea de studii de fezabilitate pentru îmbunătăţirea
serviciilor de apă şi ape uzate; şi (VI) testarea şi demonstrarea fezabilităţii producerii de
biogaz şi energie cogenerate de gunoiul de grajd şi deşeurile organice menajere, prin
digestie anaerobă.
Partea III: Strategia de informare publică şi replicare
Desfăşurarea unor activităţi de informare a publicului la nivel local, de bazin
hidrografic, naţional şi regional, incluzând ateliere de lucru, vizite în teren, călătorii de
studiu şi alte evenimente şi produse media, pentru a face cunoscut Proiectul şi
avantajele acestuia, a promova o mai bună igienizare în zonele vulnerabile la nitraţi din
mediul rural şi aplicarea unor metode de bune practici agricole şi pentru a susţine
extinderea activităţilor întreprinse în cadrul Proiectului şi în alte judeţe, precum şi în
alte ţări riverane Mării Negre şi candidate UE.
Pentru buna implementare a proiectului şi atingerea obiectivelor imediate şi pe
termen mediu şi lung, este necesară colaborarea strânsă dintre Unitatea de Management
al Proiectului şi consiliile judeţene care au pe teritoriul acestora comune vulnerabile la
poluarea cu nutrienţi, beneficiare ale proiectului. Astfel, prin adresa nr.
37525/MM/16.12.2013, Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice a solicitat
nominalizarea localităţilor din judeţ unde există interes pentru implementarea
proiectului.

Ulterior Unitatea de Management a Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu
Nutrienţi” solicită prin adresa nr. 436/16.01.2014 aprobarea Convenţiei de colaborare,
anexate la prezentul proiect de hotărâre, în care sunt detaliate drepturile şi obligaţiile
părţilor în ceea ce priveşte implementarea proiectului, tipurile de investiţii care urmează
a se efectua la nivel local, modul de finanţare al acestora, precum şi mecanismul
financiar prin care vor fi asigurate sumele de cofinanţare locală.
În conformitate cu Ordinul comun al Ministerului Mediului şi Dezvoltării
Durabile şi Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 1552/743/2008 pentru
aprobarea listei localităţilor pe judeţe unde există surse de nitraţi din activităţi agricole,
în judeţul Vaslui au fost identificate mai multe localităţi vulnerabile la poluarea cu
nitraţi.
Prin adresa nr. 11/08.01.2014, Camera Agricolă judeţeană Vaslui, transmite
Consiliului judeţean Vaslui faptul ca U.A.T. Fălciu îndeplineşte toate condiţiile pentru
implementarea proiectului, fiind singura care a răspuns solicitărilor. Precizăm că prin
adresa nr. 187/09.01.2014 U.A.T. Fălciu confirmă Ministerului Mediului şi
Schimbărilor Climatice disponibilitatea de a finanţa cel puţin 5% din costurile estimate
ale investiţiei proiectului.
Prin Convenţia de colaborare transmisă Consiliului Judeţean Vaslui de către
Ministerul Mediului – Unitatea de Management al Proiectului „Controlul Integrat al
Poluării cu Nutrienţi”, Consiliul judeţean Vaslui, conform Anexei nr. 2, nu plăteşte
contribuţie financiară pentru investiţii specifice propuse pentru comuna Fălciu,
localitate vulnerabilă la poluarea cu nitraţi inclusă în proiect.
Având în vedere cele de mai sus, supunem aprobării dumneavoastră prezentul
proiect de hotărâre.
PRESEDINTE,
DUMITRU BUZATU
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R A P O R T
privind aprobarea Convenţiei de colaborare între Ministerul Mediului şi Schimbărilor
Climatice, Unitatea de Management al Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu
Nutrienţi” şi Consiliul judeţean Vaslui, în vederea implementării în comun a Proiectului
„Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”

În conformitate cu prevederile art. 98 coroborat cu art. 44 din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, Serviciul Unitatea de Implementare a Proiectului „Sistem
integrat de management a deșeurilor in județul Vaslui”, analizând proiectul de hotărâre
privind aprobarea Convenţiei de colaborare între Ministerul Mediului şi Schimbărilor
Climatice, Unitatea de Management al Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu
Nutrienţi” şi Consiliul judeţean Vaslui în vederea implementării în comun a Proiectului
„Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” constată că acesta este elaborat cu
respectarea prevederilor legale în materie.

ŞEF SERVICIU,
ZUGRAVU AURELIA

