
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
 
 

DISPOZIȚIA  nr. 141 
pentru modificarea Dispoziției președintelui Consiliului Județean Vaslui nr. 500/2019 

privind numirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor a obiectivului de investiții 
„Reabilitare și modernizare drum județean DJ 245: DN 24 (Bârlad) – Drujești – Băcani – 
Vulpășeni – Ghicani - Alexandru Vlahuță - Buda – Morăreni – Florești – Oprișița (DN2F), 

km 22+700 – km 33+200 (L=10,500 km) județul Vaslui” 
 

    Având în vedere referatul de aprobare a proiectului de dispoziție pentru modificarea 
Dispoziției președintelui Consiliului Județean Vaslui nr. 500/2019 privind numirea comisiei 
de recepție la terminarea lucrărilor a obiectivului de investiții „Reabilitare și modernizare 
drum județean DJ 245: DN 24 (Bârlad) – Drujești – Băcani – Vulpășeni – Ghicani - Alexandru 
Vlahuță - Buda – Morăreni – Florești – Oprișița (DN2F), km 22+700 – km 33+200 (L=10,500 km) 
județul Vaslui”, nr. 8890/07.06.2022, propus de Direcția Tehnică; 

  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. 500/2019 privind numirea 

comisiei de recepție la terminarea lucrărilor a obiectivului de investiții „Reabilitare și 
modernizare drum județean DJ 245: DN 24 (Bârlad) – Drujești – Băcani – Vulpășeni – Ghicani - 
Alexandru Vlahuță - Buda – Morăreni – Florești – Oprișița (DN2F), km 22+700 – km 33+200 
(L=10,500 km) județul Vaslui”; 

  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 Judeţean Vaslui, 
 

DISPUN: 
 

Art.I. – Art.1 al Dispoziției președintelui Consiliului Județean Vaslui nr. 500/2019 
privind numirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor a obiectivului de investiții 
„Reabilitare și modernizare drum județean DJ 245: DN 24 (Bârlad) – Drujești – Băcani – 
Vulpășeni – Ghicani - Alexandru Vlahuță - Buda – Morăreni – Florești – Oprișița (DN2F), km 
22+700 – km 33+200 (L=10,500 km) județul Vaslui” se modifică și va avea următorul conținut: 

“Art.1. – (1) Se numește comisia de recepție la terminarea lucrărilor din proiectul 
„Reabilitare și modernizare drum județean DJ 245: DN 24 (Bârlad) – Drujești – Băcani – 
Vulpășeni – Ghicani - Alexandru Vlahuță - Buda – Morăreni – Florești – Oprișița (DN2F), km 
22+700 – km 33+200 (L=10,500 km) județul Vaslui”, în următoarea componență: 
 
Președinte: Crețu Bogdan Andrei, consilier, Direcția Tehnică - Consiliul Județean Vaslui; 
Membri:  Avădănei Mirela, șef serviciu, Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului 

– Consiliul Județean Vaslui; 
ing. Grigoraș Dorin,  specialist, SC ALDOREX – PROD – PLUS SRL; 



 

ing. Vasile M. Cosmin – Andrei, specialist, SC ALDOREX – PROD – PLUS SRL;  
ing. Maftei Gicu, specialist, SC ALDOREX – PROD – PLUS SRL; 
Crăescu Tiberiu Cezar, inspector - Inspectoratul Județean în Construcții 
Vaslui. 

           (2) Secretariatul comisiei va fi asigurat de dl. ing. Vâlcu Doru Mihai – SC AGHEMIR 
COMPANY SRL, în calitate de diriginte de șantier, potrivit art. 44 punctul C din Ordinul nr. 
1496/2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a dirigintilor de șantier, cu modificările 
și completările ulterioare. 
           (3) La recepție vor participa următorii invitați: 

a) proiectant – SC Partener Construct SRL: ing. Pelin Ciprian;  
b) executant – SC TRANSMIR SRL: ing. Zaharia Laurențiu. 

           Art.II. – Alineatul 1 al art.2 din Dispoziția președintelui Consiliului Județean Vaslui nr. 
500/2019 privind numirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor a obiectivului de 
investiții „Reabilitare și modernizare drum județean DJ 245: DN 24 (Bârlad) – Drujești – 
Băcani – Vulpășeni – Ghicani - Alexandru Vlahuță - Buda – Morăreni – Florești – Oprișița (DN2F), 
km 22+700 – km 33+200 (L=10,500 km) județul Vaslui” se modifică și va avea următorul 
conținut: 
           ”Art.2.- (1) Membrii comisiei de recepție vor fi convocați marți, 28.06.2022, ora 
10:00, la obiectivul de investiții, pe DJ 245, comuna Alexandru Vlahuță, județul Vaslui. 
           Art.III. - Celelalte prevederi ale Dispoziției președintelui Consiliului Județean Vaslui 
nr. 500/2019 privind numirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor a obiectivului de 
investiții „Reabilitare și modernizare drum județean DJ 245: DN 24 (Bârlad) – Drujești – 
Băcani – Vulpășeni – Ghicani - Alexandru Vlahuță - Buda – Morăreni – Florești – Oprișița (DN2F), 
km 22+700 – km 33+200 (L=10,500 km) județul Vaslui” rămân neschimbate. 
          Art.IV. – Aducerea la îndeplinire a prezentului act administrativ revine persoanelor 
nominalizate la art.I din prezenta dispoziție. 
          Art.V. – Secretarul general al județului, prin intermediul Direcției Administrație 
Publică, va comunica prezenta dispoziție Instituției Prefectului - Județul Vaslui, persoanelor 
nominalizate la art.I, precum și Direcției Tehnice din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Vaslui.  

                                                                                                             
                                      Dată astăzi:  14.06.2022 

 
                      PREŞEDINTE, 
                   Dumitru Buzatu 
 

 
 

 
 
 

Contrasemnează pentru legalitate: 
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

Diana-Elena Ursulescu 

 


