
ROMÂNIA 
JUDEȚUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
PREȘEDINTE 
 

DISPOZIȚIA nr. 77 /2022         
privind numirea comisiilor de preselecție și de licitație a ofertelor pentru 

valorificarea prin licitație publică în plic închis a 12,89 mc de masă lemnoasă pe 
picior, existentă pe amplasamentul obiectivului de investiții  

„EXTINDERE UNITATE DE PRIMIRI URGENȚE” 
 

Având în vedere referatul de aprobare al proiectului de dispoziție propus de 
Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean nr. 
4524/23.03.2022; 

în conformitate cu prevederile: 
  art. 21 alin. (2) și ale art. 27 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 715/2017 

pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier 
proprietate publică; 

 Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 57/2021 privind valorificarea prin 
licitație publică în plic închis a 12,89 mc masă lemnoasă pe picior, existentă pe 
amplasamentul obiectivului de investiții „EXTINDERE UNITATE DE PRIMI URGENȚE”; 

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului 
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. – (1) Se numește comisia de preselecție a ofertelor pentru valorificarea 

prin licitație publică în plic închis a 12,89 mc de masă lemnoasă pe picior, existentă pe 
amplasamentul obiectivului de investiții „EXTINDERE UNITATE DE PRIMIRI URGENȚE”, în 
următoarea componență: 

- Președinte :  Toma Cătălin – Director executiv adjunct – Direcția Tehnică; 
- Membri: Arusoaiei Bogdan Andrei – Consilier - Direcția Economică; 

  Dudău Alexandru – Consilier – Direcția Tehnică. 
 (2) Se numește comisia de licitație a ofertelor pentru valorificarea prin licitație 
publică în plic închis a 12,89 mc de masă lemnoasă pe picior, existentă pe 
amplasamentul obiectivului de investiții „EXTINDERE UNITATE DE PRIMIRI URGENȚE”, în 
următoarea componență: 

- Președinte :  Vieru Mariana – Director executiv – Direcția Tehnică; 
- Membri: Atasiei Andrei – Consilier - Direcția Economică; 

  Bocăneț Claudiu – Consilier – Direcția Tehnică. 
Art.2. – Membrii comisiei de preselecție vor fi convocați la data de 04.04.2022, 

ora 1000, la sediul Consiliului Județean Vaslui, iar cei ai comisiei de licitație la data de 
11.04.2022, ora 1000, în aceeași locație. 

Art.3. - Comisiile prevăzute la art. 1 își vor desfășura activitatea în conformitate 
cu prevederile caietului de sarcini aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Vaslui 



nr. 57/2022 și prevederile Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul 
forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 715/2017, cu 
modificările și completările ulterioare. 

Art.4. – Aducerea la îndeplinire a prezentului act administrativ revine 
persoanelor desemnate la art. 1. 

Art.5. – 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 Economice din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, precum și membrilor 
comisiilor de preselecție și de licitație. 

 
Vaslui, 28.03.2022 

 
 PREȘEDINTE, 
Dumitru Buzatu 
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