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DISPOZIŢIA Nr. 9 
pentru modificarea anexei nr. 4 la Dispoziția președintelui Consiliului Județean Vaslui 
nr. 92/2021 privind desemnarea reprezentanților Președintelui Consiliului Județean 

Vaslui în consiliile de administrație ale unităților de învățământ special de stat finanțate 
de la bugetul local al Județului Vaslui 

 
        Având în vedere referatul de aprobare a proiectului de dispoziție pentru modificarea 
anexei nr.4 la Dispoziția președintelui Consiliului Județean Vaslui nr. 92/ 2021 privind 
desemnarea reprezentanților Președintelui Consiliului Județean Vaslui în consiliile de 
administrație ale unităților de învățământ special de stat finanțate de la bugetul local al 
Județului Vaslui, propus de Direcția Dezvoltare și Cooperare din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Vaslui, nr. 589/13.01.2022; 

în conformitate cu prevederile: 
- art. 96 alin. (2^1) lit a) și b) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările 

și completările ulterioare; 
- Ordinului Ministerului Educației Naționale nr. 4619/2014 pentru aprobarea 

Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din 
unitățile de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare; 

- Dispoziției președintelui Consiliului Județean Vaslui nr. 92/22.04.2021 privind 
desemnarea reprezentanților președintelui Consiliului Județean Vaslui în consiliile de 
administrație ale unităților de învățământ special de stat finanțate de la bugetul local 
al Județului Vaslui; 

- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, 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 Județean Vaslui, 
 

DISPUN: 
 

 Art. I. – Anexa nr. 4 la Dispoziția președintelui Consiliului Județean Vaslui nr. 92 din 
22 aprilie 2021 privind desemnarea reprezentanților președintelui Consiliului Județean 
Vaslui în consiliile de administrație ale unităților de învățământ special de stat finanțate de 
la bugetul local al Județului Vaslui, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte 
integrantă din prezenta dispoziție. 
 Art. II. – Aducerea la îndeplinire a prezentului act administrativ revine Centrului 
Școlar pentru Educație Incluzivă, oraș Negrești, Direcției Dezvoltare și Cooperare, precum și 
persoanei nominalizate în anexă. 
          Art. III. – 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, persoanei nominalizate în anexă,  Centrului 
Școlar pentru Educație Incluzivă, oraș Negrești, precum și Direcției Dezvoltare și Cooperare. 

 
           Vaslui, 13 ianuarie 2022 

            P R E Ș E D I N T E ,  
   Dumitru Buzatu 

 Contrasemnează pentru legalitate, 
                                                            SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI 

                    Diana-Elena Ursulescu                                                                                               
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PERSOANA DESEMNATĂ CA REPREZENTANT AL PREȘEDINTELUI CONSILIULUI JUDEȚEAN 
VASLUI ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE LA CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE 

INCLUZIVĂ, ORAȘ NEGREȘTI 
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