
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
                          

DISPOZIȚIA  nr. 96 
privind  constituirea comisiilor de evaluare și de soluţionare a  

contestațiilor la evaluarea anuală a managementului  
la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vaslui 

 
 

Având în vedere referatul de aprobare a proiectului de dispoziție privind constituirea 
comisiilor de evaluare și de soluționare a contestațiilor la evaluarea anuală a managementului la 
Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vaslui, propus de 
Serviciul Managementul Resurselor Umane nr. 5567/08.04.2022; 

în conformitate cu prevederile: 
- art. 191 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 - Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor 

publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare; 
 - Ordinului Ministrului Culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de 
organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de 
organizare și desfășurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, 
a modelului-cadru al raportului de activitate precum și a modelului-cadru al contractului de 
management; 
 - Dispoziția președintelui Consiliului Județean Vaslui nr. 91/2022 privind organizarea 
evaluării anuale a managementului la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea 
Culturii Tradiționale 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 Județean Vaslui,                                                                                                                                   
 

D I S P U N : 
 
 Art.1. – Se constituie Comisia de evaluare anuală a managementului și Comisia de 
soluționare a contestațiilor la evaluarea anuală a managementului la Centrul Județean pentru 
Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vaslui, conform anexei care face parte integrantă 
din prezenta dispoziție. 
 Art.2. – Atribuțiile și competențele comisiilor de evaluare anuală a managementului și de 
soluționare a contestațiilor la evaluarea anuală a managementului la Centrul Județean pentru 
Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vaslui sunt prevăzute în Regulamentul de 
organizare și desfășurare a evaluării anuale, aprobat prin Dispoziția Președintelui Consiliului 
Județean Vaslui nr. 91/2022.  

 Art.3. - Aducerea la îndeplinire a prezentului act administrativ revine Serviciului 
Managementul Resurselor Umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 
Vaslui, care va înștiința persoanele menționate în anexă. 

Art. 4. - 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, domnului Onciu Lucian Valentin, manager la Centrul 
Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vaslui, Centrului Județean 
pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vaslui, precum și Serviciului 
Managementul Resurselor Umane al Consiliului Județean Vaslui.         
                       

                        Dată astăzi, 08.04.2022 
  

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



 
                                            Anexa la Dispoziția nr. 96/2022 
     
 
 
 
 

COMPONENŢA COMISIILOR CONSTITUITE  
pentru evaluarea anuală a managementului la 

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vaslui 
 

 
A. Comisia de evaluare anuală a managementului la Centrul Județean pentru 

Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vaslui are următoarea componență: 

 

- Buhuş Rodica - reprezentant al Preşedintelui Consiliului Judeţean Vaslui; 

- Ionescu Nicolae - specialist în domeniu; 

- Negură Vasile - specialist în domeniu. 

 

B. Comisia de soluţionare a contestaţiilor la evaluarea anuală a managementului 

la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vaslui are 

următoarea componență: 

 

- Caragață Valeriu - reprezentant al Președintelui Consiliului Județean Vaslui; 

- Mariciuc Vasile - specialist în domeniu; 

- Plăcintă Gabriela - specialist în domeniu. 

 

C. Secretariatul comisiilor prevăzute la punctele A şi B, este asigurat de: 

 

- Benchea Corina - reprezentant al compartimentului de resurse umane; 

- Vasiliu Cristina - reprezentant al compartimentului de specialitate din cadrul 

autorităţii care coordonează domeniul în care îşi desfăşoară activitatea 

managerul; 

- Anton Aurel - reprezentant al compartimentului financiar din cadrul autorităţii.  

- Gache Cristina Valeria - reprezentant al compartimentului juridic din cadrul 

autorităţii.  

 

 


