
1 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
 
 

DISPOZIŢIA  nr. 03 
privind numirea persoanei responsabile și a comisiei de  evaluare pentru atribuirea 

contractului de achiziție publică având ca obiect 
„Echipamente IT în cadrul proiectului „Digitalizarea activității Consiliului Județean 

Vaslui – soluție pentru creșterea eficienței” cod SIPOCA 1223, cod SMIS 153593”  
 

         Având în vedere referatul de aprobare a proiectului de dispoziție privind numirea 
persoanei responsabile și a comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de 
achiziție publică având ca obiect „Echipamente IT în cadrul proiectului „Digitalizarea 
activității Consiliului Județean Vaslui – soluție pentru creșterea eficienței” cod 
SIPOCA 1223, cod SMIS 153593”, propus de Serviciul de achiziţii publice și contractarea 
serviciilor sociale, nr.111/05.01.2023; 

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. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările 
ulterioare;  
           - art. 126 alin. (1) si (6) şi art. 127 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 
395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 
98/2016 privind achizițiile publice, 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 Judeţean Vaslui, 

 
DISPUN: 

 
          Art.1. – Doamna Marin Diana se numeşte ca persoană responsabilă cu aplicarea 
procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică având ca  obiect: 
„Echipamente IT în cadrul proiectului „Digitalizarea activității Consiliului Județean 
Vaslui – soluție pentru creșterea eficienței” cod SIPOCA 1223, cod SMIS 153593”. 
          Art.2. - (1) Se numește comisia de evaluare a ofertelor pentru atribuirea 
contractului de achiziție publică având ca obiect: „Echipamente IT în cadrul 
proiectului „Digitalizarea activității Consiliului Județean Vaslui – soluție pentru 
creșterea eficienței” cod SIPOCA 1223, cod SMIS 153593”, în următoarea 
componenţă: 

Preşedinte:   Marin Diana, consilier achiziții/responsabil achiziții proiect, Serviciul 
de achiziţii publice și contractarea serviciilor sociale – C.J. Vaslui  

Membri:    Purice Daniel Petrică, consilier/responsabil tehnic proiect, Direcția 
Economică – C.J. Vaslui 

                        Bahnariu Gabriela, consilier, Serviciul de achiziţii publice și 
contractarea serviciilor sociale – C.J. Vaslui.                         

      (2) Președintele este membru în cadrul comisiei de evaluare prevăzută la  alin. (1) și 
are drept de vot. 
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        Art.3. - Atribuţiile comisiei de evaluare a ofertelor sunt cele prevăzute de art. 127 
din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de 
achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu 
modificările și completările ulterioare. 
         Art.4. – Aducerea la îndeplinire a prezentului act administrativ revine persoanelor 
nominalizate la art. 1 și 2, precum și Serviciului de Achiziţii Publice și Contractarea 
Serviciilor Sociale din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului  Județean Vaslui. 
         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, persoanelor nominalizate la 
art. 1 și 2, precum și Serviciului de Achiziţii Publice și Contractarea Serviciilor Sociale.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                          Dată astăzi, 05.01.2023 
 
           PREŞEDINTE, 
         Dumitru Buzatu 
 
 
                        Contrasemnează pentru legalitate: 

             SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI,  
                                            Diana-Elena Ursulescu 
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