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DISPOZIŢIA nr. 01 

privind numirea comisiei de stabilire a consumului mediu de carburant pentru  
autoturismele din parcul auto al Consiliului Judeţean Vaslui 

 
          Având în vedere: 
        - referatul de aprobare a proiectului de dispoziție privind numirea comisiei de stabilire a consumului 
mediu de carburant pentru autoturismele din parcul auto al Consiliului Judeţean Vaslui, propus de Direcția 
Economică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, nr. 94/04.01.2023; 
         - procedura operațională cod:PO-CJVS-05-04 din 14.05.2019 privind stabilirea consumului mediu de 
carburant pentru autoturismele din parcul auto al Consiliului Județean Vaslui,; 
           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. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 
- Legii contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

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

    - Ordinului Ministerului Transporturilor și Telecomunicațiilor nr. 14/1982 pentru aprobarea 
normativului privind consumul de combustibil și ulei pentru automobile; 

 - Dispoziției președintelui Consiliului Județean Vaslui nr.311/2016 privind numirea comisiei de 
stabilire a consumului mediu de carburant pentru autoturismele din parcul auto al Consiliului Judeţean 
Vaslui; 

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, 
 

                                                   DISPUN: 
 

        Art.1.- Se numeşte comisia de stabilire a consumului mediu de carburant pentru autoturismele din 
parcul auto al Consiliului Judeţean Vaslui, în următoarea componenţă: 

1. Puni Mircea Dan – șef serviciu, Direcția Economică; 
2. Arusoaei Bogdan-Andrei- consilier, Direcția Economică; 
3. Buhuși Sebastian- consilier, Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului.    

        Art.2.- Comisia constituită potrivit art. 1 își va desfășura activitatea potrivit prevederilor  procedurii 
operaționale PO-CJVS-05-48 din 14.05.2019 privind stabilirea consumului mediu de carburant pentru 
autoturismele aflate in parcul auto al Consiliului Judetean Vaslui. 
       Art.3.- De la data intrării în vigoare a prezentului act administrativ, Dispoziția președintelui 
Consiliului Județean Vaslui nr. 311/2016 privind numirea comisiei de stabilire a consumului mediu de 
carburant pentru autoturismele din parcul auto al Consiliului Judeţean Vaslui, se abrogă.    
       Art.4.- Aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții revine membrilor comisiei stabilite potrivit 
art.1. 
       Art.5. – Secretarul general al județului, prin intermediul Direcției Administrație Publică din cadrul 
aparatului de specialitate al consiliului județean, va asigura comunicarea  prezentei dispoziții Instituției 
Prefectului – Județul Vaslui, persoanelor nominalizate la art.1, precum și Direcției Economice din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui. 
  

                                                                                                  Dată astăzi, 05.01.2023 
        PREŞEDINTE, 
              Dumitru Buzatu 
                      Contrasemnează pentru legalitate, 
                       SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI 
                                Diana-Elena Ursulescu 
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