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    DISPOZIȚIA nr. 110 
privind  constituirea comisiei de predare a unor bunuri din cadrul proiectului  
„Implementarea unei soluții de e-guvernare la nivelul  județului Vaslui pentru 

eficientizarea serviciilor publice  
în sprijinul cetățenilor și mediului de afaceri” 

 
         Având în vedere referatul de aprobare a proiectului de dispoziție privind 
propunerea de constituire a comisiei de predare a unor bunuri din cadrul proiectului  
„Implementarea unei soluții de e-guvernare la nivelul  județului Vaslui pentru 
eficientizarea serviciilor publice în sprijinul cetățenilor și mediului de afaceri”, 
propus  de Direcția Dezvoltare și Cooperare, nr. 6666/29.04.2022; 
         în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Județean nr. 72/2022 
privind transmiterea fără plată a unor bunuri din domeniul privat al Județului Vaslui  
către cei 15 parteneri din cadrul proiectului  „Implementarea unei soluții de e-
guvernare la nivelul  județului Vaslui pentru eficientizarea serviciilor publice în 
sprijinul cetățenilor și mediului de afaceri”; 
         în temeiul art. 196 alin.(1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

Dumitru Buzatu, președinte al Consiliului Județean Vaslui, 
 

D I S P U N: 
 
         Art.1. – Se constituie comisia de predare a unor bunuri din cadrul proiectului 
„Implementarea unei soluții de e-guvernare la nivelul  județului Vaslui pentru 
eficientizarea serviciilor publice în sprijinul cetățenilor și mediului de afaceri”, în 
următoarea componență: 
  -Președinte: Botezatu Bogdan-Radu, consilier, Direcţia Dezvoltare şi Cooperare; 
  -Membru: Purice Daniel-Petrică, consilier, Direcţia Economică; 
  -Membru: Păun Adrian-Nicolae, consilier, Direcţia Dezvoltare şi Cooperare; 
  -Membru supleant: Fîră Mariana, consilier, Direcţia Economică. 
         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, va comunica 
prezenta dispoziție Direcției Dezvoltare şi Cooperare și Direcției Economice 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, 29.04. 2022 
 

     P R E Ș E D I N T E ,  
     Dumitru Buzatu 

  
  

                                                                             Contrasemnează pentru legalitate: 
           SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 
                   Diana-Elena Ursulescu 

           


