
 

 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREȘEDINTE  
 
 
 
                                            DISPOZIȚIA  nr. 269 

pentru modificarea Dispoziției nr. 196/2019 privind numirea echipei de 
implementare a proiectului ”Extindere Unitate de Primiri Urgențe și Realizare 

Heliport”, cu modificările și completările ulterioare 
 
 
        Având în vedere referatul de aprobare al Direcției Dezvoltare și Cooperare nr. 
16823/17.11.2021 pentru modificarea Dispoziției nr. 196/2019 privind numirea echipei 
de implementare a proiectului „Extindere Unitate de Primiri Urgențe și Realizare 
Heliport”, cu modificările și completările ulterioare; 
        în conformitate cu prevederile: 

- art. 16 alin. (1)  din Legea - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 4 și art. 5 al anexei Hotărârii Guvernului nr. 325 din 10 mai 2018 pentru 
aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea condițiilor de înființare a posturilor 
în afara organigramei și a criteriilor pe baza cărora se stabilește procentul de majorare 
salarială pentru activitatea prestată în proiecte finanțate din fonduri europene 
nerambursabile; 

- Dispoziției nr. 233/2021 privind încetarea raportului de serviciu al domnului 
Popica Nelu, din funcția publică de execuție de consilier achiziții publice la Serviciul de 
Achiziții Publice și Contractarea Serviciilor Sociale; 

- contractului individual de muncă nr. 187/08.10.2021 privind angajarea domnului 
Popica Nelu în cadrul cabinetului președintelui Consiliului Județean Vaslui, în funcția 
de consilier, începând cu data de 11.10.2021; 

-Dispoziției nr. 39/2021 privind numirea doamnei Balan Liliana, în funcția publică 
de conducere de șef  birou la Administrarea Domeniului Public și Privat al Județului 
Vaslui, Direcția Economică; 

-Dispoziției nr. 402/2020 privind numirea doamnei Gache Cristina Valeria, în funcția 
publică de conducere de șef serviciu la Serviciul Juridic-Contencios și Coordonare 
Consilii Locale din cadrul Direcției Administrație Publică;  

-Dispoziției nr. 196/2019 privind numirea echipei de implementare a proiectului 
„Extindere Unitate de Primiri Urgențe și Realizare Heliport”, cu modificările și 
completările ulterioare; 

-Legii  nr.  24/2000  privind  normele  de  tehnică  legislativă  pentru  elaborarea 
actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
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 nr.196/2019 privind numirea membrilor echipei de 
implementare a proiectului „Extindere Unitate de Primiri Urgențe și Realizare 
Heliport” se modifică și va avea următorul conținut: 
    



 

 

 
         “Art.1- Se numește echipa de implementare a proiectului  “Extindere Unitate de 
Primiri Urgențe și Realizare Heliport”, în următoarea componență:” 

a)Manager proiect- Vasiliu Corneliu-Irinel, consilier, Direcția dezvoltare și 
cooperare, Consiliul Județean Vaslui; 
b)Manager tehnic-Gabriel- Cristian Airinei, consilier, Direcția dezvoltare și 
cooperare, Consiliul Județean Vaslui; 
c)Manager financiar- Bogdan Radu Botezatu, consilier, Direcția dezvoltare și 
cooperare, Consiliul Județean Vaslui; 
d)Asistent manager- Albu Alina Izabela, consilier, Direcția dezvoltare și 
cooperare, Consiliul Județean Vaslui; 
e)Responsabil achiziții- Nelu Popica, consilier, Cabinetul Președintelui 
Consiliului Județean Vaslui; 
f)Responsabil plăți- Mihaela Codreanu, consilier, Direcția economică, Consiliul 
Județean Vaslui; 
g)Expert juridic- Cristina Valeria Gache, șef serviciu, Serviciul Juridic-Contencios 
și Coordonare Consilii Locale din cadrul Direcției Administrație Publică, Consiliul 
Județean Vaslui; 
h)Asistent tehnic- Liliana Balan, șef birou, la Biroul Administrarea Domeniului 
Public și Privat al Județului, Direcția economică, Consiliul Județean Vaslui; 
i)Responsabil tehnic spital- Adrian Avădănei, șef Serviciu administrativ, Spitalul 
Județean de Urgență Vaslui; 
j)Responsabil medical- Carmena-Nicoleta Piseru, Medic șef UPU-SMURD, Spitalul 
Județean de Urgență Vaslui. ” 

 
Art. II. - Fișa postului responsabilului de achiziții - Anexa nr. 5 la Dispoziția nr. 

196/2019  privind numirea echipei de implementare a proiectului ”Extindere Unitate de 
Primiri Urgențe și Realizare Heliport”, cu modificările și completările ulterioare, se 
modifică și se înlocuiește cu Anexa la prezenta dispoziție. 

Art. III. - Celelalte prevederi ale Dispoziției nr.196/2019, privind numirea echipei 
de implementare a proiectului ”Extindere Unitate de Primiri Urgențe și Realizare 
Heliport” cu modificările și completările ulterioare, rămân neschimbate. 

Art. IV.-Aducerea la îndeplinire a prezentului act administrativ revine persoanelor 
nominalizate la art. I, Direcției Dezvoltare și Cooperare, precum și Serviciului  
Managementul Resurselor Umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Vaslui. 

Art. V.–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, Domnului Popica Nelu, doamnei Cristina 
Valeria Gache, doamnei Balan Liliana,  Direcției Dezvoltare și Cooperare, precum și 
Serviciului Managementul Resurselor Umane.  
 
 
                                                                                 Vaslui, 24 noiembrie 2021 
                    
                   
                      PREȘEDINTE, 
                   Dumitru Buzatu      
 
                                                                 Contrasemnează pentru legalitate: 
                                                                 SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 
                                                                             Diana-Elena Ursulescu 



                                    

                                                                                                                                  Anexa  la Dispoziția nr. 269/2021 

Denumirea 
postului 

RESPONSABIL ACHIZITII 

Relatii De subordonare: fata de presedinte, manager proiect 
De colaborare: cu membrii EIP, cu celelalte Birouri / Compartimente / Servicii / Directii 
din aparatul de specialitate al Consiliului judetean 

Descrierea 
postului 

asigura organizarea si derularea procedurilor de achizitii in conformitate cu prevederile 
legale 

CERINTE 

Educatia  Studii superioare  

Experienta Experienta in organizarea si derularea procedurilor de achizitii publice pentru autoritati 
contractante- 3 ani 

Competente  Spirit de echipa  
 buna capacitate de comunicare  
 adaptare la nou si flexibilitate 
 capacitate de lucru cu program prelungit si in conditii de presiune 
 buna utilizare a calculatorului 
 capacitatea de a desfasura activitati complexe – grad ridicat;  
 grad ridicat de autonomie in actiune;  
 capacitate mare de atentie si discernamant; 
 grad ridicat de analiza si sinteza;  
 capacitate ridicata de lucru in echipa si independent;  
 promptitudine in luarea deciziilor si eficienta in efectuarea lucrarilor;  
 grad ridicat de asumare a responsabilitatii;  

Limbi straine Engleza- Nivel minim 

Responsabilitati  In perioada de implementare 

 Elaboreaza programul achizitiilor publice aferent contractului de finantare; 

 Coordoneaza elaborarea documentatiilor de atribuire si derularea procedurilor 
de achizitie pentru atribuirea tuturor contractelor de achizitii publice ce urmeaza 
a fi incheiate in cadrul proiectului, conform legislatiei in vigoare; 

 Asigura publicitatea ceruta de lege pentru procedurile de achizitie si egalitatea de 
sanse si de tratament pentru toti potentialii ofertanti;  

 Participa la elaborarea actelor aditionale la contractele din cadrul proiectului, 
daca este cazul, asigurand incheierea acestora conform legislatiei in vigoare 
privind achizitiile publice; 

 Intocmeste situatiile privind achizitiile publice, necesare pentru elaborarea 
rapoartelor; 

 Intocmeste dosarul achizitiei publice (original) si colaboreaza cu Consultantul la 
intocmirea tuturor dosarelor de achizitie care se transmit spre verificare la OI ; 

 Pune la dispozitia organelor de control toate documentele, informatiile si 
situatiile solicitate; 

 Intocmeste puncte de vedere solicitate de organele cu atributii de supervizare si 
control, daca este cazul; 

 se asigura ca toate documentele legate de procesele de achizitii aferente 



 

proiectului sunt pastrate si arhivate corespunzator pentru a putea fi puse la 
dispozitia organismelor de control pe perioada de implementare a proiectului; 

 Participa la vizitele de monitorizare/ control ale autoritatilor si organismelor cu 
atributii in domeniu; 

 Pune la dispozitia organelor de control toate documentele, informatiile si 
situatiile solicitate; 

 Pastreaza confidentialitatea si securitatea datelor cu care intra in contact; 
 Raspunde de respectarea termenelor limita stabilite pentru sarcinile repartizate; 
 Raspunde de legalitatea, corectitudinea si completitudinea documentelor pe care 

le intocmeste si prelucreaza; 
 Orice alte responsabilitati dispuse de sefii ierarhici superiori. 

 
In perioada post-implementare 

 Participa la arhivarea si pastrarea documentelor proiectului pe perioada 
precizata in contractul de finantare (asigurand respectarea legislatiei in vigoare 
in ceea ce priveste conditiile de arhivare si depozitare a documentelor); 

 Participa la vizitele de monitorizare ale autoritatilor si organismelor cu atributii 
de supervizare si control pe toata perioada de durabilitate, conform contractului 
de finantare si redacteaza puncte de vedere, etc, daca este cazul ; 

 Furnizează informaţiile solicitate de Organismul Intermediar şi Autoritatea de 
Management a Programului Operaţional Regional, pe parcursul celor 5 ani de 
monitorizare de la finalul Programului Operaţional Regional 2014-2020. 

 


