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ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
 
 
 
 

DISPOZIŢIA  nr. 36 
pentru modificarea Dispoziției președintelui Consiliului Județean Vaslui nr. 2/2022 
privind numirea persoanei responsabile și a comisiei de evaluare pentru atribuirea 

contractului de achiziție publică având ca obiect ”Execuție lucrãri pentru obiectivul 
de investiții – EXTINDERE UNITATE DE PRIMIRI URGENȚE” 

  
 
 
Având în vedere referatul de aprobare a Proiectului de dispoziție pentru 

modificarea Dispoziției președintelui Consiliului Județean Vaslui nr. 2/2022 privind 
numirea persoanei responsabile și a comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului 
de achiziție publică având ca obiect ”Execuție lucrãri pentru obiectivul de investiții – 
EXTINDERE UNITATE DE PRIMIRI URGENȚE”, propus de Serviciul de achiziţii publice și 
contractarea serviciilor sociale, nr. 2041/07.02.2022; 

în conformitate cu prevederile: 
- Dispoziției președintelui Consiliului Județean Vaslui nr. 2/2022 privind numirea 

persoanei responsabile și a comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de 
achiziție publică având ca obiect ”Execuție lucrãri pentru obiectivul de investiții – 
EXTINDERE UNITATE DE PRIMIRI URGENȚE”; 

- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 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. 2 alin. (1) al Dispoziției președintelui Consiliului Județean Vaslui nr. 

2/2022 privind numirea persoanei responsabile și a comisiei de evaluare pentru 
atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect ”Execuție lucrãri pentru 
obiectivul de investiții – EXTINDERE UNITATE DE PRIMIRI URGENȚE”se va modifica și 
va avea următorul cuprins: 
 ”Art. 2. – (1) Se numește comisia de evaluare a ofertelor pentru atribuirea 
contractului de achiziție publică având ca obiect ”Execuție lucrări pentru obiectivul de 
investiții – EXTINDERE UNITATE DE PRIMIRI URGENȚE”, în următoarea componență: 
 Președinte: Botezatu Bogdan –Radu, consilier, Direcția Dezvoltare și Cooperare – 
C.J. Vaslui; 

Membri:    Marin Diana, consilier, Serviciul de achiziţii publice și contractarea 
serviciilor sociale  – C.J. Vaslui 

                       Ciobotaru Daniel - Dorel, consilier, Direcția Tehnica – C.J. Vaslui.” 
Art. II. – Celelalte prevederi ale  Dispoziției președintelui Consiliului Județean 

Vaslui nr. 2/2022 numirea persoanei responsabile și a comisiei de evaluare pentru 
atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect ”Execuție lucrãri pentru 
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obiectivul de investiții – EXTINDERE UNITATE DE PRIMIRI URGENȚE” rămân 
nemodificate.         

Art. III. – Aducerea la îndeplinire a prezentului act administrativ revine Serviciului 
de Achiziții Publice și Contractarea Serviciilor Sociale din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Vaslui  și domnului Botezatu Bogdan – Radu. 

Art. IV. – 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, Serviciului de Achiziții Publice 
și Contractarea Serviciilor Sociale, precum și domnului Botezatu Bogdan - Radu. 

 
 

                                                                                                                                              
                               Dată astăzi, 08.02.2022 
 
 

     PREŞEDINTE, 
           Dumitru Buzatu 

 
 
 
                        Contrasemnează pentru legalitate: 

                   SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI,  
                                            Diana-Elena Ursulescu 

 
 
 
 


