
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE

DISPOZIȚIA  Nr. 13 
pentru modificarea și completarea Dispoziției președintelui Consiliului Județean Vaslui 

nr.227/2021 privind numirea comisiei de recepție a bunurilor și serviciilor aferente 
proiectului “Let's discover Stefan cel Mare traces together”(Pe urmele lui Ștefan cel 

Mare)1HARD/2.1/107 

Având în vedere referatul de aprobare pentru  modificarea și completarea Dispozitiei 
președintelui Consiliului Județean Vaslui nr. 227/2021 privind numirea comisiei de recepție a 
bunurilor și serviciilor proiectului “ Let's discover Ștefan cel Mare traces together”(Pe urmele lui 
Ștefan cel Mare)1HARD/2.1/107”, nr. 1026/19.01.2023; 

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

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

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
- Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Vaslui nr. 210/23.07.2015 privind

stabilirea unor măsuri referitoare la derularea procesului de recepție bunuri, servicii și lucrări 
la nivelul Consiliului Județean Vaslui;  

- Dispoziției Președintelui Consiliului Judeţean Vaslui nr. 227/2021 privind numirea
comisiei de recepție a bunurilor și serviciilor achiziționate în cadrul proiectului “Let's discover 
Ștefan cel Mare traces together” (Pe urmele lui Ștefan cel Mare) 1HARD/2.1/107”; 

 în temeiul dispozițiilor art. 196 alin.(1) lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificãrile și completările ulterioare; 

Dumitru Buzatu, președinte al Consiliului Județean Vaslui,

DISPUN: 

Art.I – După articolul 3 al Dispoziției Președintelui Consiliului Judeţean Vaslui nr. 
227/2021 privind numirea comisiei de recepție a bunurilor și serviciilor achiziționate în cadrul 
proiectului “Let's discover Ștefan cel Mare traces together” (Pe urmele lui Ștefan cel Mare) 
1HARD/2.1/107” se introduce un nou articol,  articolul  4, care va avea următorul cuprins: 

”Art.4. -  Se numește comisia de recepție a serviciilor de Elaborare Expertiză Geotehnică 
aferentă obiectivului de investiție <<Lucrări de restaurare, consolidare și punere în valoare a 
ansamblului monumental Statuia ecvestră a lui Ștefan cel Mare, Băcăoani  în cadrul proiectului 
“Let's discover Ștefan cel Mare traces together” (Pe urmele lui Ștefan cel Mare) 
1HARD/2.1/107” >>, în următoarea componență: 
Președinte: Vasiliu Cristina, șef serviciu, Direcția Dezvoltare și Cooperare, Consiliul Județean 
Vaslui; 
Membri: Stroescu Alina Ștefania, consilier, Direcția Dezvoltare și Cooperare, Consiliul Județean 
Vaslui; 

 Iordache Iulian, consilier, Direcția Dezvoltare și Cooperare, Consiliul Județean 
Vaslui; 
Membru supleant: Dumitraș Mihaela, consilier, Direcția Dezvoltare și Cooperare, Consiliul 
Județean Vaslui.” 

      Art. II. -  Articolele 4, 5 și 6 ale Dispoziției Președintelui Consiliului Judeţean Vaslui nr. 
227/2021 privind numirea comisiei de recepție a bunurilor și serviciilor achiziționate în cadrul 
proiectului “Let's discover Ștefan cel Mare traces together” (Pe urmele lui Ștefan cel Mare) 
1HARD/2.1/107”,  se renumerotează și vor deveni articolele  5, 6 și 7. 

Art. III. – Celelalte prevederi ale Dispoziției Președintelui Consiliului Judeţean Vaslui nr. 
227/2021 privind numirea comisiei de recepție a bunurilor și serviciilor achiziționate în cadrul 



 

proiectului “Let's discover Ștefan cel Mare traces together” (Pe urmele lui Ștefan cel Mare) 
1HARD/2.1/107”, rămân nemodificate. 
          Art. IV – Aducerea la îndeplinire a prezentului act administrativ revine comisiei de 
recepție desemnate potrivit art.I, precum și Direcției Dezvoltare și Cooperare din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui. 
          Art. V – 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, persoanelor nominalizate la art. I, precum și Direcției 

Dezvoltare și Cooperare.                                                                                                                              

                                      Dată astăzi: 26/01/2023 

 

     PREŞEDINTE, 

           Dumitru Buzatu 
                           Contrasemnează pentru legalitate: 

                SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI,  

                                          Diana-Elena Ursulescu 
 

                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


