
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL  VASLUI 
CONSILIUL  JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
 
 

DISPOZIŢIA nr. 136 
privind numirea Comisiei pentru gestionarea Programului judeţean pentru finanţarea 

nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes local pentru anul 2021 
 

Având în vedere: 
- Referatul de aprobare a proiectului de dispoziție privind numirea Comisiei pentru 

gestionarea Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor 
nonprofit de interes local pentru anul 2021 propus de Direcția Dezvoltare și Cooperare nr. 
8485/14.06.2021; 

- Adresa Direcției Dezvoltare și Cooperare nr. 7678/27.05.2021 prin care se solicită 
Direcției Economice nominalizarea unei persoane care să facă parte din Comisie; 

în conformitate cu prevederile: 
 - Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice 

alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările 
ulterioare;  

- Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 73/2021 privind aprobarea Programului 
judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes public local 
pentru anul 2021; 

- Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 79/2021 privind aprobarea Metodologiei de 
evaluare și selecție a propunerilor de proiecte depuse în cadrul Programului judeţean 
pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor non-profit de interes local pentru anul 
2021, precum și a Ghidurilor Solicitantului pentru domeniile cultură, culte, social și sport; 

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

Dumitru Buzatu, președinte al Consiliului Județean Vaslui, 
 

DISPUN: 
 

Art.1.(1) - Se numește Comisia pentru gestionarea Programului judeţean pentru 
finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes local pentru anul 2021, în 
următoarea componenţă: 
Preşedinte: Caragață Valeriu – administrator public al județului Vaslui; 
Secretar:     Vlad Marina-Gabriela  - consilier, Direcţia Dezvoltare și Cooperare; 
Membri:  Ciobanu Eduard-Mina – consilier, Direcţia Dezvoltare și Cooperare; 

Enache Andreea - consilier, Direcţia Dezvoltare și Cooperare; 
Fîră Mariana – consilier, Direcția Economică, Serviciul Contabilitate; 
Fîntînaru Loredana-Carmen – consilier, Compartimentul Managementul Calității;  
Munteanu Andreea – consilier, Direcţia Dezvoltare și Cooperare; 
Păun Adrian-Nicolae – consilier, Direcţia Dezvoltare și Cooperare; 
Stroescu Alina-Ștefania - consilier, Direcţia Dezvoltare și Cooperare. 



Art.1.(2) - În cadrul Comisiei pentru gestionarea Programului judeţean pentru 
finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes local pentru anul 2021 se 
numesc două subcomisii, cu următoarea componență: 

a) Subcomisia de evaluare și selecție a proiectelor, formată din: 
- Fîntînaru Loredana-Carmen, consilier, Compartimentul Managementul Calității; 
- Munteanu Andreea – consilier, Direcţia Dezvoltare și Cooperare; 
- Stroescu Alina-Ștefania - consilier, Direcţia Dezvoltare și Cooperare. 
b) Subcomisia de monitorizare a proiectelor finanțate, formată din: 
- Ciobanu Eduard-Mina – consilier, Direcţia Dezvoltare și Cooperare; 
- Enache Andreea - consilier, Direcţia Dezvoltare și Cooperare; 
- Fîră Mariana – consilier, Direcția Economică, Serviciul Contabilitate; 
- Păun Adrian-Nicolae – consilier, Direcţia Dezvoltare și Cooperare. 
Art. 2.- Atribuțiile Comisiei și ale subcomisiilor prevăzute la art. 1 sunt menționate în 

Hotărârile Consiliului Județean Vaslui nr.73/2021 și nr.79/2021. 
Art.3. Secretarul general al județului, prin intermediul Direcției Administrație Publică 

din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean, va comunica prezenta dispoziție 
Instituției Prefectului- Județul Vaslui, Direcției Dezvoltare şi Cooperare din cadrul aparatului 
de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, precum și persoanelor nominalizate la art.1 din 
prezenta dispoziție în vederea ducerii la îndeplinire. 
 

  Dată astăzi, 18.06.2021 
  
 
     P R E Ș E D I N T E ,  

               Dumitru Buzatu 
 
 

Contrasemnează pentru legalitate: 
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

Diana-Elena Ursulescu 
 

 
 

 
 
 
 
 


