
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
 

 
DISPOZIŢIA nr. 105 

privind numirea comisiei de predare fără plată a unor bunuri din domeniul privat al 
județului Vaslui, către Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Vaslui și 

cele 83 de școli selectate prin proiectul “Școala te face OM!”  
 
 
      având în vedere referatul de aprobare a proiectului de dispoziție privind numirea 
comisiei de predare fără plată a unor bunuri din domeniul privat al județului Vaslui, către 
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Vaslui și cele 83 de școli selectate 
prin proiectul „Scoala te face OM!, elaborat de Direcţia Dezvoltare și Cooperare, nr. 
6549/28.04.2022;  
      în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Vaslui nr. 71 din 
21.04.2022  privind aprobarea transmiterii fără plată a unor bunuri din domeniul privat al 
județului Vaslui,  către Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Vaslui și 
cele 83 de școli selectate prin proiectul „Scoala te face OM!” 
      în temeiul dispozițiilor art.196 alin.(1) lit.b) din OUG nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

Buzatu Dumitru, preşedinte al Consiliului judeţean Vaslui, 
 

DISPUN: 
 

Art. 1 - Se numeşte comisia de predare fără plată a unor bunuri din domeniul privat 
al județului Vaslui, către Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Vaslui și 
cele 83 de școli selectate prin proiectul „Școala te face OM!”, în următoarea componenţă: 
Preşedinte: Vasiliu Cristina Şef serviciu, Serviciul Dezvoltare locală, Management 

proiecte şi Informare europeană, Consiliul Județean 
Vaslui; 

Membri: Stroescu Alina 
 
 
Fîră Mariana 

consilier, Serviciul Dezvoltare locală, Management 
proiecte şi Informare europeană, Consiliul Județean 
Vaslui; 
consilier, Serviciul Contabilitate, Consiliul Județean 
Vaslui. 

Art.2 – Aducerea la îndeplinire a prezentului act administrativ revine persoanelor 
nominalizate la art.1, Direcției Dezvoltare și Cooperare și Direcției Economice din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui. 

Art.3 – Secretarul general al județului, prin intermediul Direcției Administrație 
Publică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, va comunica 
prezenta dispoziție Instituției Prefectului - Județul Vaslui, persoanelor nominalizate la 
art.1, Direcției Dezvoltare și Cooperare și Direcției Economice din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Vaslui. 
              

Dată astăzi, 29/04/2022 
 

PREŞEDINTE, 
Dumitru Buzatu 

 

  
 Contrasemnează pentru legalitate: 

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 
Diana-Elena Ursulescu 

 
 

    


