
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
 
 
 

DISPOZIŢIE nr. 103     
pentru modificarea Dispoziției președintelui Consiliului Județean Vaslui 

nr. 25/2020 privind numirea comisiei de recepţie a serviciilor de elaborare 
documentație tehnico-economică  proiect  ”Ștefan cel Mare-istorie comună, 

patrimoniu comun, Soroca-Vaslui” 
 
 

Având în vedere referatul Direcției Dezvoltare și Cooperare nr.6695/10.05. 
2021, pentru modificarea dispoziției președintelui Consiliului Județean Vaslui nr. 
25/2020 privind numirea comisiei de recepție a serviciilor de elaborare documentație 
tehnico-economică proiect ”Ștefan cel Mare-istorie comună, patrimoniu comun, 
Soroca-Vaslui”; 
 în conformitate cu prevederile:  
-Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
-Dispoziției președintelui Consiliului Județean Vaslui nr.25/2020 privind numirea 
comisiei de recepție a serviciilor de elaborare documentație tehnico-economică 
proiect ”Ștefan cel Mare-istorie comună, patrimoniu comun, Soroca-Vaslui; 
-Dispoziției președintelui Consiliului Județean Vaslui nr. 204/2020 privind încetarea 
raportului de serviciu al doamnei Chircu Mihaela, director executiv al Direcției 
Dezvoltare și Cooperare; 
      în temeiul dispozițiilor art. 196 alin.(1) lit. b) din OUG nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
Dumitru Buzatu, președinte al Consiliului Județean Vaslui, 
 
 
 

DISPUN: 
  
 

Art. I. – Art. 1 al Dispoziției președintelui Consiliului Județean Vaslui nr. 
25/2020 privind numirea comisiei de recepție a serviciilor de elaborare documentație 
tehnico-economică proiect ”Ștefan cel Mare-istorie comună, patrimoniu comun, 
Soroca-Vaslui” se modifică și va avea următorul cuprins: 
”Art. 1. – Se numește comisia de recepţie a serviciilor de elaborare documentație 
tehnico-economică proiect ”Ștefan cel Mare-istorie comună, patrimoniu comun, 
Soroca-Vaslui, în următoarea componență: 
Președinte: Airinei Cristian Gabriel, Consilier, Direcția Dezvoltare și Cooperare, 
Consiliul Județean Vaslui; 
Membri:     Albu Alina Izabela, Consilier, Direcția Dezvoltare și Cooperare, Consiliul 
Județean Vaslui; 



 

                   Munteanu Andreea, Consilier, Direcția Dezvoltare și Cooperare, Consiliul 
Județean Vaslui.” 

Art. II. –Celelalte prevederi ale Dispoziției președintelui Consiliului Județean 
Vaslui nr. 25/2020 rămân neschimbate. 

Art. III.– Prezenta dispoziţie va fi comunicată Instituției Prefectului județului 
Vaslui, precum și persoanelor nominalizate la art. I,  în vederea aducerii la 
îndeplinire. 

       
 
 

 
                                            V a s l u i ,  1 2  m a i  2 0 2 1   
 
 
 
P R E Ș E D I N T E ,  
Dumitru Buzatu 

 
 
 
 
 

                                                                           Contrasemnează pentru legalitate:   
 SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

                                                                                   Diana Elena Ursulescu   
 
 
 
 

 
 
 
 
 


