
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
PREŞEDINTE 
 
 

DISPOZIŢIA nr. 68 
privind numirea Comisiei de evaluare a  propunerilor de proiecte depuse în cadrul 

Programului Județului Vaslui pentru  finanțarea nerambursabilă a românilor de 
pretutindeni, pentru anul 2022 

 
 

Având în vedere referatul de aprobare a proiectului de dispoziție privind numirea 
Comisiei de evaluare a  propunerilor de proiecte depuse în cadrul Programului Județului 
Vaslui pentru finanțarea nerambursabilă a românilor de pretutindeni, pentru anul 2022 
propus de Direcția Dezvoltare și Cooperare nr. 3706/10.03.2022; 

în conformitate cu prevederile: 
          -  Legii nr. 321/2006 privind regimul acordării finanțărilor nerambursabile pentru 
programele, proiectele sau acțiunile privind sprijinirea activității românilor de pretutindeni 
şi a organizațiilor reprezentative ale acestora, precum şi a modului de repartizare şi de 
utilizare  a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru 
această activitate, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 22/2022 privind aprobarea Programului 
Județului Vaslui pentru finanțarea nerambursabilă a românilor de pretutindeni, pentru anul 
2022; 

în temeiul art. 182 alin. (1) și al art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

Dumitru Buzatu, președinte al Consiliului Județean Vaslui, 
 

DISPUN: 
 

Art.1. – (1) Se numește Comisia de evaluare a propunerilor de proiecte depuse în 
cadrul Programului Județului Vaslui pentru finanțarea nerambursabilă a românilor de 
pretutindeni, pentru anul 2022, în următoarea componență: 
Președinte: Agafiței Emilian – director executiv, Direcția Dezvoltare și Cooperare; 
Secretar:     Steriean Ionela  - consilier, Direcția Dezvoltare și Cooperare; 
Membri:  Botezatu Bogdan – consilier, Direcția Dezvoltare și Cooperare; 

Iordan Mitica - consilier, Direcția Dezvoltare și Cooperare; 
Fîră Mariana – consilier, Direcția Economică, Serviciul Contabilitate; 
Dudău Andreea – consilier, Direcția Tehnică; 
Proca Irina – consilier juridic, Direcția Administrație Publică. 

(2) Atribuțiile Comisiei prevăzute la alin. (1) sunt cele prevăzute în Hotărârea 
Consiliului Județean Vaslui nr. 22/2022 privind aprobarea Programului Județului Vaslui 
pentru finanțarea nerambursabilă a românilor de pretutindeni, pentru anul 2022. 

Art.2. – Aducerea la îndeplinire a prezentului act administrativ revine membrilor 
Comisiei de evaluare a propunerilor de proiecte depuse în cadrul Programului Județului 
Vaslui pentru finanțarea nerambursabilă a românilor de pretutindeni, pentru anul 2022. 



Art.3. – 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, Direcției Dezvoltare şi Cooperare din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, precum și membrilor Comisiei de 
evaluare. 
 

       Dată astăzi, 15.03.2022 
  
    
             P R E Ș E D I N T E ,  

                       Dumitru Buzatu 
 
 

Contrasemnează pentru legalitate: 
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

Diana-Elena Ursulescu 
 

 
 

 
 
 
 
 


