
                                                                                          
 

Data, 25 noiembrie 2021 

 

Unitatea-Administrativ-Teritorială Județul Vaslui anunță finalizarea Proiectului „Fazarea Proiectului 

Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Vaslui”  

Cod SMIS 2014+ 106400 

 

Unitatea-Administrativ-Teritorială Județul Vaslui anunță finalizarea Proiectului „Fazarea Proiectului Sistem 

integrat de management al deșeurilor solide în județul Vaslui”. Contractul de Finanțare nr. 96/28.07.2017 

aferent proiectului cu numărul 106400 a fost semnat între Unitatea-Administrativ-Teritorială Județul Vaslui şi 

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice şi Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de 

Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.  

Valoarea totală a Contractului de Finanțare a fost de 23.818.734,78 lei (douăzeci și trei de milioane opt 

sute optsprezece mii șapte sute treizeci și patru de lei și șaptezeci și opt de bani), după cum urmează: 

- valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul de Coeziune: 15.218.088,82 lei; 

- valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 2.327.472,40 lei; 

- valoarea co-finanţării eligibile a Beneficiarului: 358.072,70 lei; 

- valoarea veniturilor nete generate: 1.232.357,87 lei; 

- valoarea neeligibilă inclusiv TVA: 4.682.742,99 lei. 

Obiectivul general al proiectului a fost dezvoltarea unui sistem durabil de gestionare a deșeurilor cu 

reducerea impactului asupra mediului în județul Vaslui, prin îmbunătățirea serviciului de gestionare a 

deșeurilor și reducerea numărului de depozite neconforme existente, în conformitate cu practicile și politicile 

Uniunii Europene. 

Fazarea Proiectului: „Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Vaslui” a vizat continuarea 

investițiilor în sectorul de gestionare a deșeurilor solide începute prin POS Mediu 2007-2013 (depozitul 

ecologic CMID de la Roșiești și a stației de sortare) și finalizarea componentelor proiectului în cea de-a doua 

fază, inclusiv cele aferente contractelor de servicii.  

 

Rezultatele obținute la finalizarea proiectului fazat sunt:  

    - construirea a 4 staţii de transfer în Vaslui, Bârlad, Huşi şi Negreşti şi a platformelor de colectare 

selectivă a deşeurilor; 

   - închiderea depozitelor neconforme existente de la Bârlad, Huşi şi Negreşti; 

 

Proiect co-finanţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 

 

Date de contact: Consiliul Judeţean Vaslui, str. Ştefan cel Mare nr. 79, judeţul Vaslui,  

telefon 0235361089, fax 0235361090, poştă electronică consiliu@cjvs.eu 

www.simdsvs.cjvs.eu 

mailto:consiliu@cjvs.eu

