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Nr. 
actului 

Dispoziția 
președintelui Data emiterii Conținutul pe scurt al actului 

 
    

    

334 Președinte 29.12.2022 
admiterea cererii de schimbare pe cale 
administrativă a  numelui de familie al doamnei 
______________ din „_________” în „__________” 

333 Președinte 29.12.2022 
admiterea cererii de schimbare pe cale 
administrativă a  numelui de familie al domnului 
__________________ din „_______” în „_______”  

332 Președinte 22.12.2022 

constituirea comisiei de recepție a serviciilor de 
elaborarea a documentațiilor necesare în vederea 
executării lucrărilor pentru obiectivul de investitii: 
“Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a 
sistemului de canalizare si a statiilor de epurare a 
apelor uzate din municipiile Vaslui, Bârlad, Husi si 
orasul Negresti – ETAPA a –II – a Municipiul Vaslui, 
Obiect: str. Ștefan Ciubotărașu” 

331 Președinte 22.12.2022 

stabilirea cuantumului brut al salariului de bază al 
doamnei LITIANU OANA VERONICA- director, 
gradul profesional II la Centrul de Asistență 
Medico-Socială Băcești 

330 Președinte 22.12.2022 

promovarea doamnei POENARU CĂTĂLINA în 
funcția de execuție în regim contractual de 
inspector de specialitate, gradul profesional I în 
cadrul Direcției Administrație Publică 

329 Președinte 22.12.2022 

stabilirea cuantumului brut al salariului de bază al 
doamnei Mocanu Ramona Maria, manager, gradul 
profesional II la Muzeul Județean ‟Ștefan cel Mare‟ 
Vaslui 

328 Președinte 22.12.2022 
stabilirea cuantumului brut al salariului de bază al 
domnului Mamalaucă Mircea, manager, gradul 
profesional II la Muzeul ”Vasile Pârvan‟ Bârlad 

327 Președinte 22.12.2022 
stabilirea cuantumului brut al salariului de bază al 
domnului Anghel Marcel, manager gradul 
profesional II la Teatrul ”Victor Ion Popa‟ Bârlad 

326 Președinte 22.12.2022 

constituirea Comisiei pentru evaluarea 
performanțelor profesionale individuale ale 
secretarului general al județului Vaslui, pentru 
activitatea desfășurată în perioada 01.01.2021-
31.12.2021 

325 Președinte 22.12.2022 

numirea comisiei de recepție la terminarea 
lucrărilor la obiectivul de investiții „Proiectare și 
execuție – Reabilitare și modernizare drum 
județean DJ 241 C: limită județul Bacău (Stejaru)-
Doagele-Poiana-Pietrei-Dragomirești (DN 2F), 
județul Vaslui” 



                            Registrul pentru evidența dispozițiilor 
                          președintelui Consiliului Județean Vaslui  
  

324 Președinte 21.12.2022 
numirea comisiei de recepție a srviciilor din cadrul 
contractului „Servicii în domeniul securității și 
sănătății în muncă” 

323 Președinte 20.12.2022 convocarea de îndată în ședință extraordinară a 
Consiliului Județean vaslui, în data de 21.12.2022 

322 Președinte 19.12.2022 

aprobarea rezultatului final obținut de domnul 
Bichineț Voicu Gelu în cadrul procedurii de 
analizare a noului proiect de management 
elaborat pentru Biblioteca Județeană „Nicolae 
Milescu Spătarul” Vaslui 

321 Președinte 19.12.2022 

împuternicirea doamnei_________, asistent 
maternal profesionist, să își dea acordul și să îl 
reprezinte pe minorul ______________ la Spitalul 
clinic de Urgență pentru Copii ”Sf. Maria” Iași 

320 Președinte 16.12.2022 

modificarea Dispoziției președintelui Consiliului 
Județean Vaslui nr.269/2016 privind constituirea 
Comisiei Tehnice pentru elaborarea Planului de 
menținere a calității aerului în județul Vaslui, cu 
modificările ulterioare 

319 Președinte 16.12.2022 acordul pentru eliberarea pașaportului minorului 
_________________ 

318 Președinte 09.12.2022 
numirea comisiei de recepție la finalizarea  
lucrărilor «Reparații curente la clădirea Europe 
Direct-Vaslui» 

317 Președinte 09.12.2022 

modificarea Dispoziției președintelui Consiliului 
Județean Vaslui nr.77/2021 privind numirea 
membrilor echipei de implementare a proiectului 
”Ștefan cel Mare, istorie comună- patrimoniu 
comun, Soroca-Vaslui”  

316 Președinte 09.12.2022 
numirea comisiei de inventariere a documentelor 
clasificate aflate în evidența Consiliului Județean 
Vaslui 

315 Președinte 09.12.2022 convocarea Consiliului Județean Vaslui în ședință 
ordinară ( fizic-15.12.2022) 

314 Președinte 08.12.2022 

numirea persoanei responsabile, a comisiei de 
evaluare și a expertului cooptat pentru atribuirea 
contractului de achiziție publică având ca obiect 
“Servicii privind implementarea unui system 
informatic pentru optimizarea procedurilor și 
fluxurilor de lucru în cadrul proiectului 
“Digitalizarea activității Consiliului județean 
Vaslui – soluție pentru creșterea eficienței” cod 
SIPOCA 1223, cod SMIS 153593” 
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313 Președinte 06.12.2022 

împuternicirea doamnei ________________, 
consilier în cadrul Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Vaslui, în vederea 
efectuării demersurilor necesare la Banca 
Transilvania, pentru deschiderea unui cont bancar 
în care va fi virată bursa de studiu a minorului 
_____________ și pentru ridicarea cardului bancar 

312 Președinte 06.12.2022 

acordarea gradației 4 corespunzătoare tranșei de 
vechime în muncă de la 15 ani la 20 de ani, 
domnului Sacaliuc Vlad, consilier achiziții publice 
la Serviciul de Achiziții Publice și Contractarea 
Serviciilor Sociale 

311 Președinte 06.12.2022 
admiterea cererii de schimbare pe cale 
administrativă a numelui de familie al minorului 
____________ din “_______” în “__________” 

310 Președinte 06.12.2022 
admiterea cererii de schimbare pe cale 
administrativă a numelui de familie al minorei 
____________ din “________” în “_________” 

309 Președinte 06.12.2022 
admiterea cererii de schimbare pe cale 
administrativă a numelui de familie al minorului 
___________ din “_______” în “_________” 

308 Președinte 06.12.2022 
admiterea cererii de schimbare pe cale 
administrativă a numelui de familie al minorului 
_________ din “________” în “________” 

307 Președinte 06.12.2022 
admiterea cererii de schimbare pe cale 
administrativă a numelui de familie al minorului 
_________ din “________” în “________” 

306 Președinte 05.12.2022 

încetarea exercitării cu caracter temporar a 
funcției publice de conducere de șef birou la Biroul 
Audit Public Intern, de către domnul MANOLE 
CRISTIAN 

305 Președinte 05.12.2022 

numirea persoanei responsabile și a comisiei de 
evaluare pentru atribuirea contractelor 
subsecvente perioada 09.01.2023 – 16.06.2023 an 
școlar 2022 – 2023, în cadrul Programului pentru 
școli al României pe anii 2017 – 2023, aferente 
acordurilor-cadru privind “Furnizarea și distribuția 
merelor, laptelui, produselor lactate și produselor 
de panificație pentru preșcolarii din grădinițele cu 
program normal de 4 ore de stat 
autorizate/acreditate și particulare acreditate și 
pentru elevii din învățământul primar și gimnazial 
de stat și particular din județul Vaslui, pentru anii 
școlari 2018-2022” 
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304 Președinte 29.11.2022 

modificarea dispoziției președintelui Consiliului 
Județean Vaslui nr. 348/2015 privind constituirea 
Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor sau 
de recepție finală pentru drumurile județene 
finanțate din bugetul local al județului Vaslui, cu 
modificările ulterioare 

303 Președinte 29.11.2022 

constatarea încetării de drept raportului de 
serviciu al domnului ZURBA MARIAN, din funcția 
publică de execuție de consilier în cadrul Direcției 
Economice 

302 Președinte 29.11.2022 

numirea comisiei de recepție finală la obiectivul 
de investiții: Proiectare (PT+DDE) și execuție 
“Reabilitare și modernizare drum județean DJ 
246A: DN 24 (Moara Domnească) – Fereștdi-
Bereasa-DJ247 (Tătărăni), km.1+311-5+834 
(L=4,523 km), județul Vaslui 

301 Președinte 29.11.2022 

numirea comisiei de recepție finală la obiectivul 
de investiții: “Reabilitare și modernizare drum 
județean DJ 242F: DJ 242 (Trestiana) – Grăjdeni – 
Mănăstirea Grăjdeni, km. 0+000-13+900 (13,900 
km), județul Vaslui” 

300 Președinte 29.11.2022 

împuternicirea doamnei ____________, asistent 
maternal profesionist, să își dea acordul și să o 
reprezinte pe minora __________ în vederea 
realizării investigațiilor medicale și a procedurilor 
necesare intervenției chirurgicale de strabism 

299 Președinte 29.11.2022 convocarea de îndată a Consiliului Județean Vaslui 
în ședință extraordinară 

298 Președinte 29.11.2022 

constituirea comisiei de concurs și a comisiei de 
contestație pentru analizarea noului proiect de 
management al domnului Bichineț Voicu Gelu, 
manager al Bibliotecii Județene “Nicolae Milescu 
Spătarul” Vaslui 

297 Președinte 28.11.2022 

pentru modificarea anexei la Dispoziția 
președintelui Consiliului Județean Vaslui nr. 
13/2022 privind repartizarea unor funcționari 
publici din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Vaslui pe lucrări și obiective 
de investiții finanțate din bugetul local al 
Județului Vaslui, fonduri speciale și din fonduri 
externe, în vederea urmăririi executării lucrărilor 
și acordării de asistență tehnică, cu modificările 
ulterioare 

296 Președinte 28.11.2022 

promovarea doamnei CARAIMAN RALUCA IULIANA 
în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, 
gradul profesional superior în cadrul Direcției 
Tehnice 
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295 Președinte 28.11.2022 
numirea domnului CLĂTINICI RADU în funcția 
publică de execuție definitivă de consilier în 
cadrul Direcției Administrație Publică 

294 Președinte 28.11.2022 

constituirea comisiei de examinare și a comisiei de 
soluționare a contestațiilor, la examenul de 
promovare în treapta profesională, funcție 
contractuală de execuție, organizat în data de 
14.12.2022, proba scrisă 

293 Președinte 28.11.2022 

modificarea dispoziției președintelui Consiliului 
Județean Vaslui nr. 258/2022 privind constituirea 
Comandamentului Județean de Coordonare a 
Activității de Intervenție pentru Deszăpezirea și 
Combaterea Poleiului pe Drumurile Județene 
aflate în administrarea Consiliului Județean 
Vaslui, în perioada de iarnă 1 noiembrie 2022 – 31 
martie 2023 

292 Președinte 28.11.2022 

numirea comisiei de recepție la terminarea 
lucrărilor la obiectivul de investiții “Reabilitare și 
modernizare drum județean DJ 244H: DJ 244 – 
Viișoara -Urdești – Găgești (DJ 244 B), județul 
Vaslui” 

291 Președinte 28.11.2022 

constituirea comisiei de examinare și a comisiei de 
soluționare a contestațiilor, la examenul de 
promovare în gradul profesional, funcție 
contractuală de execuție, organizat în data de 
14.12.2022, proba scrisă 

290 Președinte 25.11.2022 
admiterea cererii de schimbare pe cale 
administrativă a numelui de familie al doamnei 
_____________ din “________” în “_________” 

289 Președinte 24.11.2022 
încetarea raportului de serviciu al domnului 
CIOBOTARU DANIEL DOREL, din funcția publică de 
execuție de consilier în cadrul Direcției Tehnice 

288 Președinte 24.11.2022 acordul pentru eliberarea pașaportului minorei 
_____________ 

287 Președinte 21.11.2022 

numirea persoanei responsabile și a comisiei de 
evaluare pentru atribuirea contractului de 
achiziție publică având ca obiect Lucrări de 
reparații la fațade Palat Administrativ – Vaslui 

286 Președinte 21.11.2022 

numirea comisiei de predare fără plată a unor 
bunuri din domeniul privat al județului Vaslui, 
achiziționate în cadrul proiectului ”Reabilitarea 
Centrului Cultural-Istoric al municipiului Bârlad”, 
către Teatrul ”V.I. Popa” Bârlad 

285 Președinte 21.11.2022 

numirea comisiei de predare fără plată a unor 
bunuri din domeniul privat al județului Vaslui, 
achiziționate în cadrul proiectului ”Reabilitarea 
Centrului Cultural-Istoric al municipiului Bârlad”, 
către Muzeul ”Vasile Pârvan” Bârlad 
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284 Președinte 21.11.2022 

numirea doamnei ARCĂLEANU CRISTINA ca 
persoană responsabilă cu transmiterea datelor 
referitoare la comisiile paritare și acorduri 
colective la nivelul Consiliului Județean Vaslui 

283 Președinte 21.11.2022 

numirea comisiei de recepție finală la obiectivul 
de investiție: ”Reabilitare și modernizare DJ 244J: 
DN 24A(Epureni)- Horga, km 0+000-6+250 (L= 6,250 
km), județul Vaslui” 

282 Președinte 18.11.2022 

numirea comisiei de recepție la terminarea 
lucrărilor pentru ”Amplasare panou publicitar 
temporar pe perioada de 24 de luni în cadrul 
proiectului «Let′s discover Ștefan cel Mare traces 
(Pe urmele lui Ștefan cel Mare)» 

281 Președinte 18.11.2022 

numirea comisiei de recepție parțială a lucrărilor 
la obiectivul de investiții ”Regiunea Nord-Est-Axa 
rutieră strategică 4: Vaslui, Reabilitarea  și 
modernizare drum strategic județean Bârlad-Laza-
Codăești ( DJ245, DJ245M, DJ247, DJ246)”- lotul 
nr.3 

280 Președinte 18.11.2022 

numirea comisiei de recepție parțială a lucrărilor 
la obiectivul de investiții ”Regiunea Nord-Est-Axa 
rutieră strategică 4: Vaslui, Reabilitarea  și 
modernizare drum strategic județean Bârlad-Laza-
Codăești ( DJ245, DJ245M, DJ247, DJ246)”- lotul 
nr.2 

279 Președinte 18.11.2022 

numirea comisiei de recepție parțială a lucrărilor 
la obiectivul de investiții ”Regiunea Nord-Est-Axa 
rutieră strategică 4: Vaslui, Reabilitarea  și 
modernizare drum strategic județean Bârlad-Laza-
Codăești ( DJ245, DJ245M, DJ247, DJ246)”- lotul 
nr.1 

278 Președinte 18.11.2022 

admiterea cererii de schimbare a numelui pe cale 
administrativă a numelui de familie al doamnei 
_________________ din „___________”  în 
„__________” 

277 Președinte 18.11.2022 convocarea Consiliului Județean Vaslui în ședință 
ordinară 

276 Președinte 18.11.2022 prelungirea timpului de lucru cu 1 oră pe zi în 
intervalul 05 decembrie-14 decembrie 2022 

275 Președinte 18.11.2022 acordul pentru eliberarea pașaportului minorei 
________________ 

274 Președinte 18.11.2022 acordul pentru eliberarea pașaportului minorului 
__________________ 

273 Președinte 14.11.2022 

admiterea cererii de schimbare pe cale 
administrativă a numelui de familie al doamnei 
_________________ din „_______________” în  
„______________” 
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272 Președinte 10.11.2022 

acordarea gradației 4 corespunzătoare tranșei de 
vechime în muncă de la 15 ani la 20 de ani, 
doamnei Codreanu Mihaela, consilier la Serviciul 
contabilitate- Direcția Economică  

271 Președinte 08.11.2022 
suspendarea de drept a raportului de serviciu al 
doamnei PREUTESCU NICOLETA, consilier la 
Direcția Economică 

270 Președinte 08.11.2022 convocarea Consiliului Județean Vaslui în ședință 
de îndată 

269 Președinte 07.11.2022 

admiterea cererii de schimbare pe cale 
administrativă a numelui de familie al doamnei -
________________ din „____________” în 
„______________” 

268 Președinte 04.11.2022 

aprobarea caietului de obiective pentru 
întocmirea proiectului de management în vederea 
încheierii noului contract de management la 
Biblioteca Județeană „Nicolae Milescu Spătarul” 
Vaslui 

267 Președinte 02.11.2022 

numirea persoanei responsabile și a comisiei de 
evaluare pentru atribuirea contractului de 
achiziție publică având ca obiect ”Delegarea 
gestiunii serviciului de transport public județean 
de persoane prin curse regulate în județul Vaslui” 

266 Președinte 02.11.2022 

numirea persoanei responsabile și a comisiei de 
evaluare pentru atribuirea contractului de 
achiziție publică având ca obiect Sprijin în 
pregătirea aplicației de finanțare pentru proiectul 
„Extinderea sistemului integrat de management al 
deșeurilor solide în județul Vaslui ” 

265 Președinte 28.10.2022 

acordarea unui spor de 15% din salariul de bază 
doamnei PREUTESCU NICOLETA, consilier la 
Compartimentul Informatică din cadrul Direcției 
Economice 

264 Președinte 26.10.2022 

numirea comisiei de predare-primire a 
obiectivelor de investiții ″Depozitele neconforme 
închise din municipiile Bârlad, Huși și orașul 
Negrești″ 

263 Președinte 26.10.2022 
admiterea cererii de schimbare pe cale 
administrativă a numelui de familie al doamnei 
__________________ din „_______” în „_______”  

262 Președinte 26.10.2022 

împuternicirea doamnei __________________, 
consilier în cadrul Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Vaslui, în vederea 
efectuării demersurilor necesare la Banca 
Transilvania, filiala Vaslui, pentru deschiderea 
unui cont bancar în care va fi virată bursa de studiu 
a minorului _________________ 
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261 Președinte 21.10.2022 

aprobarea comisiei de concurs pentru ocuparea 
postului vacant de medic rezident ultimul an, 
specialitatea cardiologie pediatrică din cadrul 
Spitalului Județean de Urgență Vaslui 

260 Președinte 21.10.2022 

numirea comisiei de recepție la terminarea 
lucrărilor la obiectivul de investiţii ”Achiziția de 
Lucrări privind punerea în funcțiune a sistemelor 
de monitorizare a apelor subterane existente pe 
amplasamentele depozitelor închise din 
municipiile Bârlad, Huși și orașul Negrești” 

259 Președinte 21.10.2022 

numirea comisiei de recepție la terminarea 
lucrărilor la obiectivul de investiţii ”Lucrări de 
reparații pentru depozitele închise Bârlad, Huși și 
Negrești”   

258 Președinte 20.10.2022 

constituirea Comandamentului Județean de 
Coordonare a Activității de Intervenție pentru 
Deszăpezirea și Combaterea Poleiului pe 
Drumurile Județene aflate în administrarea 
Consiliului Județean Vaslui, în perioada de iarnă 1 
noiembrie 2022 – 31 martie 2023 

257 Președinte 20.10.2022 

numirea comisiei de predare fără plată a unor 
bunuri din domeniul privat al Județului Vaslui, 
achiziționate în cadrul proiectului „Reabilitare, 
modernizare, dezvoltare și echipare Centrul de 
Asistență Medico-Socială Codăești”, către Centrul 
de Asistență Medico-Socială Codăești 

256 Președinte 20.10.2022 

numirea comisiei de predare fără plată a unor 
bunuri din domeniul privat al Județului Vaslui, 
achiziționate în cadrul proiectului „Centru 
pentru educație incluzivă Negrești”, către 
Centrul Școlar de Educație Incluzivă Negrești 

255 Președinte 20.10.2022 
admiterea cererii de schimbare pe cale 
administrativă a numelui de familie al doamnei 
_____________ din „_______” în „__________” 

254 Președinte 20.10.2022 
aprobarea rezultatului evaluării finale a 
managementului la Biblioteca Județeană 
″Nicolae Milescu Spătarul″ Vaslui 

253 Președinte 19.10.2022 convocarea Consiliului Județean Vaslui în ședință 
ordinară 

252 Președinte 17.10.2022 
admiterea cererii de schimbare pe cale 
administrativă a numelui de familie al domnului 
____________ din „________“ în   „__________“ 

251 Președinte 17.10.2022 
admiterea cererii de schimbare pe cale 
administrativă a numelui de familie al doamnei 
___________ din „_________“ în   „__________“ 
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250 

 
 

Președinte 

 
 

13.10.2022 

modificarea Dispoziției președintelui Consiliului 
Județean Vaslui nr. 618/2017 privind organizarea 
controlului financiar preventiv în cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean 
Vaslui, cu modificările și completările ulterioare 

249 

 
 

Președinte 

 
 

13.10.2022 

acordarea gradației 1 corespunzătoare tranșei de 
vechime în muncă de la 3 ani la 5 ani, domnului 
State Cosmin Aurel, consilier achiziții publice la 
Serviciul de Achiziții Publice și Contractarea 
Serviciilor Sociale   

248 

 
 

Președinte 

 
 

13.10.2022 

acordarea gradației 5 corespunzătoare tranșei de 
vechime în muncă peste 20 de ani, doamnei 
Stroescu Alina Ștefania, consilier la Serviciul 
Dezvoltare Locală, Management Proiecte și 
Informare Europeană Direcția Dezvoltare și 
Cooperare   

247 

 
Președinte 13.10.2022 

acordarea gradației 3 corespunzătoare tranșei de 
vechime în muncă de la 10 ani la 15 ani, domnului 
Tănăsucă Dan Alexandru, consilier la Cabinetul 
Vicepreședintelui   

246 Președinte 12.10.2022 

constituirea comisiei de concurs/examen și a 
comisiei de soluționare a contestațiilor la 
concursul/examenul de promovare în grad 
profesional, funcție publică de execuție, organizat 
în data de 15.11.2022, proba scrisă 

245 Președinte 12.10.2022 

numirea comisiei de recepție finală la obiectivul 
de investiții “Proiectare și execuție - Reabilitare și 
modernizare drum județean DJ 245 C: Băcani (DJ 
245) – Băltățeni – Cepești – Rădăești – Coroiești – 
Bogdănița – Schitu (DJ245A), L=19,110 km, județul 
Vaslui” 

244 Președinte 07.10.2022 

aprobarea comisiei de concurs pentru ocuparea 
postului vacant de medic rezident ultimul an, 
specialitatea O.R.L. din cadrul Spitalului Județean 
de Urgență Vaslui 

243 Președinte 07.10.2022 convocarea Consiliului Județean Vaslui în ședință 
de îndată 
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242 Președinte 05.10.2022 

privind numirea persoanei responsabile și a 
comisiei de evaluare pentru atribuirea 
contractelor subsecvente perioada 10.10.2022 – 
22.12.2022  an școlar 2022 – 2023, în cadrul  
Programului pentru școli al României pe anii 2017-
2023, aferente acordurilor-cadru privind 
„Furnizarea și distribuția merelor, laptelui, 
produselor lactate și produselor de panificație 
pentru preșcolarii din grădinițele cu program 
normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate și 
particulare acreditate și pentru elevii din 
învățământul primar și gimnazial de stat și 
particular din județul Vaslui, pentru anii școlari 
2018-2022” 

241 Președinte 03.10.2022 

numirea comisiei de recepție la terminarea 
lucrărilor a obiectivului de investiţii "Proiectare și 
execuție - Reabilitare și modernizare drum 
județean DJ 243B: Bârlad (DJ 243) – Crâng – Ciocani 
–   Movileni – Coroiești de Sus – Limită județ Bacău, 
L = 6,630 km, județul Vaslui" 

240 Președinte 03.10.2022 

numirea comisiei de recepție la terminarea 
lucrărilor a obiectivului de investiţii „ Proiectare 
și execuție - Reabilitare și modernizare drum 
județean DJ 159 : Limită județ Neamț – Băcești – 
Băbușa – Păltiniș -  Slobozia – Racova – Trohan – 
Pungești – Siliștea – Armășoaia – Bleșca (DN 2F), km 
64+500  - 77+500 (13,000 km), județul Vaslui ” 

239 Președinte 23.09.2022 
admiterea cererii de schimbare pe cale 
administrativă a numelui de familie al doamnei 
_____________  din „_______” în „_________” 

238 Președinte 23.09.2022 

modificarea și completarea Dispoziției 
președintelui Consiliului Județean Vaslui 
nr.216/2022 privind numirea comisiei de 
coordonare a inventarului şi a comisiilor de 
inventariere a bunurilor din patrimoniul Consiliului 
Judeţean Vaslui în anul 2022 

237 Președinte 23.09.2022 convocarea Consiliului Județean Vaslui în ședință 
ordinară 

236 Președinte 21.09.2022 acordul pentru eliberarea pașaportului minorei 
_______________ 

235 Președinte 21.09.2022 acordul pentru eliberarea pașaportului minorului 
_______________ 

234 Președinte 20.09.2022 

menținerea în activitate și prelungirea raportului 
de serviciu al doamnei CONDRACHE MAGHIȚA, 
consilier, clasa I, gradul profesional superior, în 
cadrul Direcției Economice 
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233 Președinte 20.09.2022 

constituirea comisiilor de evaluare și de 
soluționare a contestațiilor la evaluarea finală a 
managementului la Biblioteca Județeană ”Nicolae 
Milescu Spătarul”  Vaslui 

232 Președinte 20.09.2022 
organizarea evaluării finale a managementului la 
Biblioteca Județeană  ” Nicolae Milescu Spătarul” 
Vaslui 

231 

 
Președinte 

20.09.2022 

numirea comisiei de recepție finală la obiectivul 
de investiție: „Proiectare (PT+DDE) și execuție- 
Reabilitare și modernizare drum județean DJ 
248A: Limită județ Iași-Siliștea-Huc-Plopoasa- 
Rafaila-Buda-DJ 207 E (Oșești), km 60+325-61+825 
(L=1,500 km), județul Vaslui” 

230 

 
Președinte 

20.09.2022 

completarea Anexei la Dispoziția președintelui 
Consiliului Județean Vaslui nr.295/2021 privind 
numirea domnului STATE COSMIN AUREL în funcția 
publică de execuție de consilier achiziții, clasa I, 
gradul profesional asistent, gradația 0 de vechime 
la Serviciul de Achiziții Publice și Contractarea 
Serviciilor Sociale 

229 
 

Președinte 20.09.2022 
admiterea cererii de schimbare pe cale 
administrativă a numelui de familie al minorei 
_________________ din „________” în „_______” 

228 

 
Președinte 

20.09.2022 

completarea Anexei la Dispoziția președintelui 
Consiliului Județean Vaslui nr.513/2019 privind 
numirea domnului SACALIUC VLAD în funcția 
publică de execuție de consilier achiziții la 
Serviciul de Achiziții Publice și Contractarea 
Serviciilor Sociale, cu modificările și completările 
ulterioare 

227 

 
Președinte 

20.09.2022 

completarea Anexei la Dispoziția președintelui 
Consiliului Județean Vaslui nr.512/2019 privind 
numirea doamnei MARIN DIANA în funcția publică 
de execuție de consilier achiziții la Serviciul de 
Achiziții Publice și Contractarea Serviciilor Sociale 
cu modificările și completările ulterioare 

226 

 
Președinte 

20.09.2022 

completarea Anexei la Dispoziția președintelui 
Consiliului Județean Vaslui nr.510/2019 privind 
numirea doamnei IACOB IULIA în funcția publică de 
execuție de consilier achiziții la Serviciul de 
Achiziții Publice și Contractarea Serviciilor 
Sociale, cu modificările și completările ulterioare 

225 

 
Președinte 

20.09.2022 

completarea Anexei la Dispoziția președintelui 
Consiliului Județean Vaslui nr.293/2021 privind 
numirea doamnei CAZACU ELENA SIMONA în 
funcția publică de conducere de șef serviciu, 
gradul profesional II la Serviciul de Achiziții 
Publice și Contractarea Serviciilor Sociale  
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224 

 
Președinte 14.09.2022 

exercitarea cu caracter temporar a funcției 
publice de conducere de șef birou, gradul 
profesional II al Biroului Audit Public Intern, de 
către domnul MANOLE CRISTIAN 

223  
Președinte 14.09.2022 constatarea încetării de drept a contractului 

individual de muncă al domnului IGNAT VASILE 

222 

 
Președinte 

13.09.2022 

numirea comisiei de recepție finală la obiectivul 
de investiție: „Reabilitare și modernizare drum 
județean DJ 245 B: Gherghești (245 A)- Corodești-
Chetrosu-Draxeni-Rugaria-Ivănești(DN2F), 
Gherghești, km 0+000-2+000(L=2,000 km), județul 
Vaslui” 

221 

 
Președinte 

13.09.2022 

acordarea gradației 4 corespunzătoare tranșei de 
vechime în muncă de la 15 ani la 20 de ani, 
doamnei Enache Andreea, consilier la Serviciul 
Dezvoltare Locală, Management Proiecte și 
Informare Europeană Direcția Dezvoltare și 
Cooperare   

220 

 
Președinte 

13.09.2022 

acordarea gradației 4 corespunzătoare tranșei de 
vechime în muncă de la 15 ani la 20 de ani, 
doamnei Dumitraș Mihaela, consilier la Serviciul 
Dezvoltare Locală, Management Proiecte și 
Informare Europeană Direcția Dezvoltare și 
Cooperare  

219 

 
Președinte 13.09.2022 

acordarea gradației 4 corespunzătoare tranșei de 
vechime în muncă de la 15 ani la 20 de ani, 
doamnei Preutescu Nicoleta, consilier la 
Compartimentul Informatică- Direcția Economică 

218 

 
Președinte 13.09.2022 

admiterea cererii de schimbare pe cale 
administrativă a prenumelui aparținând doamnei 
___________ din „_____________” în  
„______________” 

217 
 

Președinte 08.09.2022 
numirea comisiei de avizare, casare şi valorificare 
a inventarului patrimoniului Consiliului Judeţean 
Vaslui pentru anul 2022 

216 

 
Președinte 08.09.2022 

numirea comisiei de coordonare a inventarului şi a 
comisiilor de inventariere a bunurilor din 
patrimoniul Consiliului Judeţean Vaslui în anul 
2022 

215 Președinte 07.09.2022 convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă 
ordinară 

214 
 

Președinte 07.09.2022 
stabilirea cuantumului brut al salariului de bază al 
domnului Anghel Marcel, manager, gradul 
profesional II la Teatrul “Victor Ion Popa” Bârlad 

213 

 
Președinte 07.09.2022 

stabilirea cuantumului brut al salariului de bază al 
doamnei Mocanu Ramona Maria, manager, gradul 
profesional II la Muzeul Județean “Ștefan cel 
Mare” Vaslui 
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212 

 
Președinte 07.09.2022 

stabilirea cuantumului brut al salariului de bază al 
doamnei LITIANU OANA VERONICA – director, 
gradul profesional II la Centrul de Asistență 
Medico-Socială Băcești 

211 
 

Președinte 07.09.2022 
stabilirea cuantumului brut al salariului de bază al 
domnului Mamalaucă Mircea, manager, gradul 
profesional II la Muzeul “Vasile Pârvan” Bârlad 

210 

 
Președinte 07.09.2022 

numirea persoanei responsabile și a comisiei de 
evaluare pentru atribuirea contractului de 
achiziție publică având ca obiect „Reparații 
curente la clădirea Europe Direct - Vaslui” 

209 Președinte 07.09.2022 acordul pentru eliberarea pașaportului minorului 
____________ 

208 Președinte 02.09.2022 

aprobarea comisiei de concurs pentru ocuparea 
postului vacant de medic specialist, confirmat în 
specialitatea neonatologie din cadrul Spitalului 
Județean de Urgență  Vaslui 

207 Președinte 02.09.2022 

aprobarea comisiei de concurs pentru ocuparea 
postului vacant de medic specialist, confirmat în 
specialitatea boli infecțioase din cadrul Spitalului 
Județean de Urgență  Vaslui 

206 Președinte 31.08.2022 
promovarea doamnei EȘANU ANCA în funcția 
publică de execuție de auditor, clasa I, gradul 
profesional superior la Biroul Audit Public Intern 

 
205 Președinte 26.08.2022 

numirea doamnei BAHNARIU GABRIELA în funcția 
publică de execuție de consilier achiziții publice, 
clasa I, gradul profesional superior la Serviciul de 
Achiziții Publice și Contractarea Serviciilor Sociale 

204 Președinte 26.08.2022 

acordarea gradației 4 corespunzătoare tranșei de 
vechime în muncă de la 15 ani la 20 de ani, 
domnului Airinei Gabriel-Cristian, consilier la 
Serviciul Dezvoltare Locală, Management Proiecte 
și Informare Europeană – Direcția Dezvoltare și 
Cooperare 

203 Președinte 26.08.2022 

împuternicirea doamnei Galiță Liliana, asistent 
maternal profesionist, să își dea acordul și să îl 
reprezinte pe minorul ________________ în 
vederea realizării investigațiilor medicale și a 
procedurilor necesare intervenției chirurgicale de 
adenoidectomie 

202 
 

Președinte 24.08.2022 
admiterea cererii de schimbare pe cale 
administrativă a numelui de familie al doamnei 
__________ din “________” în “ ________” 

201 

 
 

Președinte 24.08.2022 

împuternicirea doamnei Budescu Mirela-Nicoleta, 
asistent maternal profesionist, să își dea acordul și 
să o reprezinte pe minora __________ la Spitalul 
Clinic de Urgență pentru Copii “Sf. Maria” Iași 
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200 
 

Președinte 24.08.2022 
admiterea cererii de schimbare pe cale 
administrativă a numelui de familie al doamnei 
__________ din “________” în “ ________” 

199 

 
 
 

Președinte 23.08.2022 

numirea persoanei responsabile și a comisiei de 
evaluare pentru atribuirea contractului de 
achiziție publică având ca obiect “Lucrări de 
reparații curente și lucrări de punere în funcțiune 
a sistemelor de monitorizare a apelor subterane 
existente pe amplasamentele depozitelor închise 
din municipiile Bârlad, Huși și orașul Negrești” 

198 Președinte 19.08.2022 convocarea Consiliului Județean Vaslui în ședință 
ordinară 

197 
 

Președinte 18.08.2022 
numirea comisiei de recepție finală a lucrărilor la 
obiectivul de investiții “Reabilitarea Centrului 
Cultural-Istoric al municipiului Bârlad” 

196 Președinte 16.08.2022 

aprobarea Comisiei de concurs pentru ocuparea 
postului vacant de medic rezident ultimul an, 
specialitatea medicină de urgență din cadrul 
Spitalului Județean de Urgență Vaslui 

195 Președinte 12.08.2022 

delegarea temporară a unor activități 
corespunzătoare funcției contractuale de execuție 
vacante, de inspector de specialitate, gradul 
profesional IA la Compartimentul pentru 
Monitorizarea Procedurilor Administrative –
Direcția Administrație Publică, doamnei Arcăleanu 
Cristina, consilier, clasa I, gradul profesional 
superior, gradația 5 de vechime la Biroul Relații cu 
Publicul și Consilierii, Relații Mass-Media, 
Informare Cetățeni- Direcția Administrație Publică 

194 Președinte 12.08.2022 

modificarea alineatului (1) al art. 2 din Dispoziția 
nr.414/2019 privind numirea membrilor echipei de 
implementare a proiectului „Dotarea 
Ambulatoriului Integrat al Spitalului Județean de 
Urgență Vaslui”, cu modificările și completările 
ulterioare 

193 Președinte 12.08.2022 convocarea Consiliului Județean Vaslui în ședință 
extraordinară 

192 Președinte 11.08.2022 

numirea persoanei responsabile și a comisiei de 
evaluare pentru atribuirea contractului de 
achiziție publică având ca obiect Servicii de 
elaborare documentație tehnico-economică (DALI, 
PAC, PT și DE) pentru investiția Reabilitarea 
monumentului istoric Podul Doamnei 

191 Președinte 11.08.2022 

numirea doamnei BELIGAN MARICICA în funcția 
publică de execuție de consilier clasa I, gradul 
profesional superior la Serviciul Managementul 
Resurselor Umane 
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190 Președinte 11.08.2022 

încetarea contractului individual de muncă al 
doamnei BELIGAN MARICICA, inspector de 
specialitate la Compartimentul pentru 
Monitorizarea Procedurilor Administrative din 
cadrul Direcției Administrație Publică 

189 Președinte 11.08.2022 

numirea doamnei PROCA IRINA în funcția publică 
de execuție de consilier juridic, clasa I, gradul 
profesional superior la Serviciul Juridic-Contencios 
și Coordonare Consilii Locale din cadrul Direcției 
Administrație Publică 

188 Președinte 11.08.2022 

încetarea raportului de serviciu al doamnei PROCA 
IRINA din funcția publică de execuție de consilier 
juridic al Serviciului Juridic- Contencios și 
Coordonare Consilii Locale din cadrul Direcției 
Administrație Publică  

187 Președinte 11.08.2022 

numirea doamnei GRECU ALEXANDRA în funcția 
publică de execuție de consilier juridic, clasa I, 
gradul profesional principal la Serviciul Juridic –
Contencios și Coordonarea Consiliilor Locale din 
Cadrul Direcției Administrație Publică 

186 Președinte 10.08.2022 
admiterea cererii de schimbare pe cale 
administrativă a numelui de familie al domnului 
____________ din „________” în „_________” 

185 Președinte 10.08.2022 

aprobarea comisiei de concurs pentru ocuparea 
postului vacant de medic rezident ultimul an, 
specialitatea medicină de laborator din cadrul 
Spitalului Județean de Urgență Vaslui 

184 Președinte 09.08.2022 

completarea fișei postului –Anexă la Dispoziția 
președintelui Consiliului Județean Vaslui 
nr.141/2020 privind numirea domnului LAPA 
NICOLAE-CRISTIAN în funcția publică de execuție 
de consilier la Biroul Relații cu Publicul și 
Consilierii, Relații Mass-Media, Informare 
Cetățeni- Direcția Administrație Publică, cu 
modificările ulterioare 

183 Președinte 09.08.2022 

modificarea și completarea fișei postului – Anexă 
la Dispoziția președintelui Consiliului Județean 
Vaslui nr.80/2022 privind numirea doamnei 
SCUTARU MIHAELA-GABRIELA în funcția publică de 
execuție de consilier, clasa I, grad profesional 
asistent, gradația 2 de vechime la Biroul Relații cu 
Publicul și Consilierii, relații Mass-Media Informare 
Cetățeni- Direcția Administrație Publică 
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182 Președinte 09.08.2022 

completarea fișei postului – Anexă la Dispoziția 
președintelui Consiliului Județean Vaslui 
nr.339/2019 privind numirea doamnei ARCĂLEANU 
CRISTINA în funcția publică de execuție de 
consilier, clasa I, gradul profesional superior, 
gradația 5 de vechime la Biroul Relații cu Publicul 
și Consilierii, Relații Mass-Media, Informare 
Cetățeni, cu modificările ulterioare 

181 Președinte 03.08.2022 

numirea comisiei de recepție a serviciilor pentru 
recertificarea Sistemului de Management al 
Calității conform ISO 9001:2015, inclusiv 
realizarea auditurilor anuale de supraveghere  

180 Președinte 01.08.2022 

numirea comisiei de recepție la terminarea 
lucrărilor a obiectivului de investiții „Asigurarea 
utilităților la obiectivul de investiții „Casa Armatei 
Vaslui – Centru Cultural Județean Multifuncțional” 

179 Președinte 01.08.2022 

promovarea domnului CREȚU BOGDAN ANDREI în 
funcția publică de execuție de consilier, clasa I, 
gradul profesional superior la Biroul Lucrări 
Publice, Investiții și  Reabilitare Drumuri Județene 
– Direcția Tehnică 

178 Președinte 29.07.2022 

suspendarea contractului individual de muncă  al 
domnului SMÎNTÎNĂ SORIN, inspector de 
specialitate la Biroul Relații cu Publicul și 
Consilierii, Relații Mass-Media, Informare Cetățeni 
din cadrul Direcției administrație Publică  

177 Președinte 27.07.2022 

încetarea exercitării cu caracter temporar a 
funcției publice de conducere de șef birou la Biroul 
Audit Public Intern de către domnul MANOLE 
CRISTIAN 

176 Președinte 27.07.2022 

încetarea contractului individual de muncă al 
domnului CHIRICA SIMION TIBERIUS, inspector de 
specialitate la Biroul Relații cu Publicul și 
Consilierii, Relații Mass-Media, Informare Cetățeni 
din cadrul Direcției Administrație Publică  

175 Președinte 27.07.2022 

menținerea în activitate și prelungirea raportului 
de serviciu al doamnei IACOB IULIA, consilier 
achiziții publice, în cadrul Serviciului de Achiziții 
Publice și Contractarea Serviciilor Sociale  

174 Președinte 27.07.2022 
menținerea în activitate și prelungirea raportului 
de serviciu al domnului ANTON AUREL, director 
executiv adjunct, în carul Direcției Economice 

173 Președinte 22.07.2022 

constituirea comisiei de concurs și a comisiei de 
soluționare a contestațiilor pentru concursul de 
recrutare a funcției publice de conducere vacantă 
de șef birou, gradul profesional II – Biroul audit 
public intern, organizat în data de 23 august 2022, 
proba scrisă 
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172 Președinte 22.07.2022 convocarea Consiliului Județean Vaslui în ședință 
ordinară 

171 Președinte 20.07.2022 

numirea comisiei de predare fără plată a unor 
bunuri din domeniul privat al județului Vaslui, 
achiziționate în cadrul proiectului ”Reabilitarea, 
modernizarea și echiparea Spitalului Județean de 
Urgență Vaslui”, către Spitalul Județean de 
Urgență Vaslui 

170 Președinte 15.07.2022 
numirea, pe perioadă determinată, a domnului 
Mariciuc Vasile în funcția de consilier la Cabinetul 
președintelui 

169 Președinte 15.07.2022 eliberarea din funcție a domnului MARICIUC 
VASILE, consilier la Cabinetul președintelui  

168 Președinte 15.07.2022 acordul pentru eliberarea cărții de identitate a 
minorului ____ 

167 Președinte 13.07.2022 

modificarea anexei la Dispoziția președintelui 
Consiliului Județean Vaslui nr. 13/2022 privind 
repartizarea unor funcționari publice din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean 
Vaslui pe lucrări și obiective de investiții finanțate 
din bugetul local al Județului Vaslui, fonduri 
speciale și din fonduri externe, în vederea 
urmăririi executării lucrărilor și acordării de 
asistență tehnică 

166 Președinte 13.07.2022 
admiterea cererii de schimbarea pe cale 
administrativă a numelui de familie al doamnei 
______ din ”___” în ”____” 

165 Președinte 08.07.2022 

completarea Dispoziției președintelui Consiliului 
Județean Vaslui nr. 68/2022 privind numirea 
comisiei de evaluare a propunerilor de proiecte 
depuse în cadrul programului Județului Vaslui 
pentru finanțarea nerambursabilă a românilor de 
pretutindeni, pentru anul 2022 

164 Președinte 08.07.2022 
admiterea cererii de schimbare pe cale 
administrativă a numelui de familie al minorului 
_____ din ”___” în ”_____” 

163 Președinte 07.07.2022 

constituirea comisiei de concurs și a comisiei de 
soluționare a contestațiilor, la concursul/ 
examenul de promovare în grad profesional, 
funcție publică de execuție, organizat în data de 
09.08.2022, proba scrisă 

162 Președinte 05.07.2022 acordul pentru eliberarea cărții de identitate 
minorei ____ 

161 Președinte 01.07.2022 
admiterea cererii de schimbarea pe cale 
administrativă a numelui de familie al doamnei 
______ din ”___” în ”____” 

160 Președinte 01.07.2022 convocarea Consiliului Județean Vaslui în ședință 
ordinară 
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159 Președinte 30.06.2022 

aprobarea Planului de integritate al Consiliului 
Județean Vaslui și a măsurilor necesare pentru 
implementarea Strategiei anticorupție 2021-2025 
la nivelul Consiliului Județean Vaslui 

158 Președinte 30.06.2022 

modificarea art. 2 al Dispoziției președintelui 
Consiliului Județean Vaslui nr. 140/2018 pentru 
numirea membrilor echipei de implementare a 
proiectului ”Regiunea Nord-Est – Axa rutieră 
strategică 4: Vaslui Reabilitare și modernizare 
drum strategic județean Bârlad – Laza – Codăești 
(DJ 245, DJ 245M, DJ 247, DJ 246) ”, cu 
modificările și completările ulterioare 

157 Președinte 30.06.2022 

împuternicirea doamnei Ene Marlena, asistent 
maternal profesionist, să îl însoțească pe minorul 
____ la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii ” 
Sf. Maria” Iași 

156 Președinte 30.06.2022 
admiterea cererii de schimbarea pe cale 
administrativă a numelui de familie al doamnei 
______ din ”___” în ”____”  

155 Președinte 30.06.2022 

constituirea comisiei de concurs și a comisiei de 
soluționare a contestațiilor, pentru concursul de 
recrutare a funcțiilor publice de execuție, 
vacante, de consilier achiziții publice, clasa I, 
gradul profesional asistent și gradul profesional 
superior la Serviciul de Achiziții Publice și 
Contractarea Serviciilor Sociale, organizat în data 
de 4 august 2022, proba scrisă 

154 Președinte 30.06.2022 

constituirea comisiei de concurs și a comisiei de 
soluționare a contestațiilor, pentru concursul de 
recrutare a funcție publice de execuție, vacantă, 
de consilier, clasa I, gradul profesional superior, la 
Serviciul Managementul Resurselor Umane, 
organizat în data de 5 august 2022, proba scrisă 

153 Președinte 24.06.2022 

constituirea comisiei de concurs și a comisiei de 
soluționare a contestațiilor, pentru concursul de 
recrutare a funcțiilor publice de execuție, 
vacante, de consilier, clasa I, gradul profesional 
debutant, asistent și principal la Serviciul 
Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul 
Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului, 
organizat în data de 1 august 2022, proba scrisă 

152 Președinte 24.06.2022 

aprobarea Regulamentului cuprinzând măsurile 
metodologice, organizatorice, termenele și 
circulația proiectelor de dispoziții, precum și a 
dispozițiilor emise de președintele Consiliului 
Județean Vaslui 
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151 Președinte 23.06.2022 

completarea fișei postului – Anexă la Dispoziția 
președintelui Consiliului Județean Vaslui nr. 
361/2019 privind numirea domnului CIOBOTARU 
DANIEL – DOREL în funcția publică de execuție de 
consilier , clasa I, grad profesional superior, 
gradația 4 de vechime la Biroul Lucrări publice, 
Investiții și Reabilitare Drumuri Județene, cu 
completările și modificările ulterioare 

150 Președinte 23.06.2022 

constituirea comisiei de concurs și a comisiei de 
soluționare a contestațiilor pentru concursul de 
recrutare a funcțiilor publice de execuție vacante 
de consilier juridic, clasa I, gradul profesional 
principal și consilier juridic, clasa I, gradul 
profesional superior la Serviciul Juridic-
Contencios și Coordonarea Consiliilor Locale din 
cadrul Direcției Administrație Publică organizat în 
data de 29 iulie 2022, proba scrisă 

149 Președinte 23.06.2022 

numirea membrilor echipei de implementare a 
proiectului ”Sprijin în pregătirea aplicației de 
finanțare pentru proiectul Extinderea sistemului 
ingrat de management al deșeurilor solide în 
județul Vaslui” 

148 Președinte 23.06.2022 acordul pentru eliberarea cărții de identitate 
minorei ____ 

147 Președinte 21.06.2022 

numirea persoanei responsabile și a comisiei de 
evaluare pentru atribuirea contractului de 
achiziție publică având ca obiect ”Lucrări pentru 
stoparea degradărilor la clădirea Centrului Militar 
Județean Vaslui (CMJ) 

146 Președinte 20.06.2022 

numirea comisiei de recepție finală la obiectivul 
de investiție ”Reabilitare și modernizare drum 
județean  DJ 207 H: DN 2F (Vaslui) – Fabrica 
Ceramica – Chițoc – Poiana Căprioarei – Tabăra de 
copii, km 4+200 – 6+700, (L=2,500 km), județul 
Vaslui” 

145 Președinte 17.06.2022 convocarea Consiliului Județean Vaslui în ședință 
extraordinară 

144 Președinte 16.06.2022 
admiterea cererii de schimbare pe cale 
administrativă a prenumelui domnului _____din 
”___” în ”___”  

143 Președinte 16.06.2022 

modificarea Dispoziției președintelui Consiliului 
Județean Vaslui nr. 618/2017 privind organizarea 
controlului financiar preventiv în cadrul aparatului  
de specialitate al Consiliului Județean Vaslui cu 
modificările și completările ulterioare 
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142 Președinte 14.06.2022 

numirea persoanei responsabile și a comisiei de 
evaluare pentru atribuirea contractului de 
achiziție publică având ca obiect „Treaptă 
suplimentară pentru completarea Stației de 
tratare a levigatului din cadrul Centrului Integrat 
de Management al Deșeurilor Solide de la Roșiești” 

141 Președinte 14.06.2022 

modificarea Dispoziției președintelui Consiliului 
Județean Vaslui nr. 500/2019 privind numirea 
comisiei de recepție la terminarea lucrărilor a 
obiectivului de investiții „Reabilitare și 
modernizare drum județean DJ 245: DN 24 (Bârlad) 
– Drujești – Băcani – Vulpășeni – Ghicani - Alexandru 
Vlahuță - Buda – Morăreni – Florești – Oprișița 
(DN2F), km 22+700 – km 33+200 (L=10,500 km) 
județul Vaslui” 

140 Președinte 09.06.2022 

constituirea comisiei de concurs și a comisiei de 
soluționare a contestațiilor, la concursul de 
recrutare a funcției publice de execuție, vacantă, 
de consilier, clasa I, gradul profesional superior la 
Serviciul Buget-Finanțe și Guvernanță Corporativă 
din cadrul Direcției Economice, organizat în data 
de 25 iulie 2022, proba scrisă 

139 Președinte 09.06.2022 

constatarea încetării de drept a raportului de 
serviciu al doamnei PALADE MARIANA, din funcția 
publică de execuție de consilier la Serviciul Buget-
Finanțe și Guvernanță Corporativă din cadrul 
Direcției Economice 

138 Președinte 09.06.2022 

numirea persoanei responsabile și a comisiei de 
evaluare pentru atribuirea contractului de 
achiziție publică având ca obiect Furnizare energie 
electrică pentru Consiliul Județean Vaslui 

137 Președinte 08.06.2022 

împuternicirea domnului Toma Ionel, asistent 
maternal profesionist, să își dea acordul și să o 
reprezinte pe minora _____la Spitalul Clinic de 
Urgență pentru Copii ”Sf. Maria” Iași 

136 Președinte 08.06.2022 convocarea Consiliului Județean Vaslui în ședința 
ordinară 

135 Președinte 07.06.2022 acordul pentru eliberarea pașaportului 
minorului____ 

134 Președinte 06.06.2022 

constituirea comisiei de concurs/examen și a 
comisiei de soluționare a contestațiilor, la 
concursul/examenul de promovare în gradul 
profesional, funcție publică de execuție, organizat 
în data de 15.07.2022, proba scrisă 
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133 Președinte 03.06.2022 

numirea persoanei responsabile și a comisiei de 
evaluare  pentru atribuirea contractului de 
achiziție publică având ca obiect „Servicii de 
dirigenție de șantier în cadrul proiectului: 
“Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a 
sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare a 
apelor uzate din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și 
orașul Negrești – Etapa a II-a  Municipiul Vaslui și 
Municipiul Bârlad” 

132 Președinte 03.06.2022 

aprobarea rezultatului evaluării pentru anul 2021 
a managementului la Centrul Județean pentru 
Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale 
Vaslui 

131 Președinte  26.05.2022 

numirea comisiilor de recepție a bunurilor și 
serviciilor achiziționate în cadrul proiectului 
"Digitalizarea activității Consiliului Județean 
Vaslui - soluție pentru creșterea eficienței” cod 
SIPOCA 1223 /MySMIS 2014+ 153593 

130 Președinte  26.05.2022 

numirea comisiei de recepție a serviciilor de 
elaborare a documentației tehnico-economice, 
faza Studiu de fezabilitate pentru investiția „Stații 
de reîncărcare pentru vehicule electrice în județul 
Vaslui” 

129 Președinte  25.05.2022 convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă 
ordinară 

128 Președinte 19.05.2022 aprobarea Regulamentului intern al aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Vaslui 

127 Președinte 19.05.2022 
constituirea Comisiei paritare pentru funcționari 
publici din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Vaslui 

126 Președinte 18.05.2022 acordul pentru eliberarea cărții de identitate 
minorului_____ 

125 Președinte 18.05.2022 acordul pentru eliberarea pașaportului minorei 
______ 

124 Președinte 16.05.2022 admiterea cererii de schimbare a numelui de 
familie al doamnei _____  din ”____” în ”____” 

123 Președinte 13.05.2022 

numirea persoanei responsabile și a comisiei de 
evaluare pentru atribuirea contractului de 
achiziție publică având ca obiect ”Achiziție 
Autoturisme” 

122 Președinte 13.05.2022 
delegarea atribuțiilor de semnătură ale șefului 
Serviciului Managementul Resurselor Umane, în 
lipsa motivată a acestuia 

121 Președinte 13.05.2022 acordul pentru eliberarea pașaportului minorului 
____  
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120 Președinte 13.05.2022 

acordarea gradației 5 corespunzătoare tranșei de 
vechime în muncă peste 20 ani, domnului 
Dohotaru Cristian - Vasile, consilier la Serviciul 
pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de 
Utilități Publice și Unitatea de 
Implementare/Monitorizare a Proiectului – Sistem 
Integrat de Management al Deșeurilor Solide în 
județul Vaslui – Direcția Tehnică 

119 Președinte 13.05.2022 

acordarea gradației 2 corespunzătoare tranșei de 
vechime în muncă de la 5 la 10 ani, domnului Balan 
Claudiu-Ionuț, consilier la Serviciul pentru 
Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilități 
Publice și Unitatea de Implementare/Monitorizare 
a Proiectului – Sistem Integrat de Management al 
Deșeurilor Solide în județul Vaslui – Direcția 
Tehnică 

118 Președinte 09.05.2022 

numirea persoanei responsabile și a comisiei de 
evaluare pentru atribuirea contractului de 
achiziție publică având ca obiect Asigurarea 
utilităților la obiectivul de investiții „Casa 
Armatei Vaslui – Centru Cultural Județean 
Multifunctional” 

117 Președinte 09.05.2022 
aprobarea rezultatului evaluării pentru anul 2021 
a managementului la Teatrul ”Victor Ion Popa” 
Bârlad 

116 Președinte 06.05.2022 

stabilirea perioadei în care va avea loc 
desemnarea funcționarilor publici din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean 
Vaslui, în Comisia paritară 

115 Președinte 05.05.2022 exercitarea atribuțiilor președintelui Consiliului 
Județean Vaslui 

114 Președinte 05.05.2022 

delegarea calității președintelui consiliului 
județean de reprezentant de drept al Județului 
Vaslui  în Adunarea Generală a  ”Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară pentru Digitalizarea și 
Dezvoltarea Durabilă a Județului Vaslui” domnului 
Marian Dan-Mihai, vicepreședintele Consiliului 
Județean Vaslui 

113 Președinte 05.05.2022 

modificarea anexei nr. 2 la Dispoziția 
președintelui Consiliului Județean Vaslui nr. 
101/2022 pentru modificarea anexelor nr. 1 și nr. 
4  la Dispoziția președintelui Consiliului Județean 
Vaslui nr. 618/2017 privind organizarea controlului 
financiar preventiv în cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Vaslui, cu 
modificările și completările ulterioare 
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112 Președinte 04.05.2022 

numirea comisiei de recepție la terminarea 
lucrărilor a obiectivului de investiţii „Consolidarea 
amplasamentului afectat de alunecări de teren 
situate în vecinătatea depozitului de deșeuri Huși” 

111 Președinte 04.05.2022 

numirea comisiilor de recepție a serviciilor 
achiziționate în cadrul proiectului ”Sprijin la 
nivelul regiunii Nord-Est pentru pregătirea de 
proiecte finanțate din perioada de programare 
2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, 
regenerare urbană, centre de agrement/baze 
turistice (tabere școlare), infrastructura și servicii 
publice de turism, inclusiv obiectivele de 
patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură 
rutieră de interes județean, inclusiv variante 
ocolitoare și-sau drumuri de legătură” 

110 Președinte 29.04.2022 

constituirea comisiei de predare a unor bunuri din 
cadrul proiectului ”Implementarea unei soluții de 
e-guvernare la nivelul județului Vaslui pentru 
eficientizarea serviciilor publice în sprijinul 
cetățenilor și mediului de afaceri” 

109 Președinte 29.04.2022 
aprobarea rezultatului evaluării pentru anul 2021 
a managementului la Muzeul Județean ”Ștefan cel 
Mare” Vaslui 

108 Președinte 29.04.2022 admiterea cererii de schimbare a numelui de 
familie al doamnei _____ din ”____” în ”_____” 

107 Președinte 29.04.2022 admiterea cererii de schimbare a numelui de 
familie al minorei _____ din ”____” în ”_____” 

106 Președinte 29.04.2022 

promovarea doamnei Munteanu Andreea în funcția 
publică de execuție de consilier, clasa I, gradul 
profesional superior la Serviciul Dezvoltare Locală, 
Management Proiecte și Informare Europeană – 
Direcția Dezvoltare și Cooperare 

105 Președinte 29.04.2022 

numirea comisiei de predare fără plată a unor 
bunuri din domeniul privat al județului Vaslui, 
către Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă 
Educaţională Vaslui și cele 83 de școli selectate 
prin proiectul “Școala te face OM!” 

104 Președinte 27.04.2022 

constituirea comisiei de concurs și a comisiei de 
soluționare a contestațiilor, la concursul de 
recrutare a funcțiilor publice de execuție, 
vacante, de consilier, clasa I, gradul profesional 
debutant, asistent și principal  – Serviciul 
Urbanism și Amenajarea Teritoriului – Direcția de 
Urbanism și Amenajarea Teritoriului, organizat în 
data de 30 mai 2022, proba scrisă 

103 Președinte 27.04.2022 
aprobarea rezultatului evaluării pentru anul 2021 
a managementului la Muzeul “Vasile Pârvan” 
Bârlad 
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102 Președinte 27.04.2022 

numirea persoanei responsabile și a comisiei de 
evaluarepentru atribuirea contractului de 
achiziție publică având ca obiect „Lucrări de 
reparații curente si lucrări de punere în funcțiune 
a sistemelor de monitorizare a apelor subterane 
existente pe amplasamentele depozitelor închise 
din municipiile Bârlad, Huși și orașul Negrești’’ 

101 Președinte 27.04.2022 

modificarea anexelor nr. 1 și nr. 4 la Dispoziția 
președintelui Consiliului Județean Vaslui nr. 
618/2017 privind organizarea controlului 
financiar preventiv în cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Vaslui, cu 
modificările și completările ulterioare 

100 Președinte 21.04.2022 

modificarea art. 1^1 alin (1) al Dispoziției 
președintelui Consiliului Județean Vaslui nr. 
601/2017 privind numirea membrilor echipei de 
implementare a proiectului „Creșterea eficienței 
energetice a imobilului ”CSEI Elisabeta 
Polihroniade” Vaslui”, cu modificãrile și 
completãrile ulterioare 

99 Președinte 15.04.2022 convocarea Consiliului Județean Vaslui în ședința 
ordinară 

98 Președinte 13.04.2022 

numirea persoanei responsabile și a comisiei de 
evaluare pentru atribuirea contractului de 
achiziție publică având ca obiect Reabilitarea 
sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de 
canalizare și a stațiilor de epurare a apelor uzate 
din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul 
Negrești – Etapa a II-a Municipiul Vaslui. Obiect: 
Str. Ștefan Ciubotărașu 

97 Președinte 13.04.2022 

numirea persoanei responsabile și a comisiei de 
evaluare pentru atribuirea contractului de 
achiziție publică având ca obiect Lucrări de 
reparații Etaj 1 și spații comune Palat 
Administrativ - Vaslui 

96 Președinte 08.04.2022 

constituirea comisiilor de evaluare și de 
soluționare a contestațiilor la evaluarea anuală a 
managementului la Centrul Județean pentru 
Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale 
Vaslui 

95 Președinte 08.04.2022 

numirea comisiei de recepție la terminarea 
lucrărilor și a obiectivului de investiții ” Execuție 
foraje în vederea determinării potențialului 
acvifer în zona Băile Drânceni” 

94 Președinte 08.04.2022 
admiterea cererii de schimbarea a numelui de 
familie al doamnei _____ din ”_______” în 
”_____” 
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93 Președinte 08.04.2022 
admiterea cererii de schimbarea a numelui de 
familie al doamnei _____ din ”_______” în 
”_____” 

92 Președinte 07.04.2022 

modificarea Dispoziției președintelui Consiliului 
Județean Vaslui nr. 239/2020 privind propunerea 
de constituire a grupului de monitorizare și 
evaluare a implementării strategiei de dezvoltare 
economico-socială a județului Vaslui cu orizontul 
de timp 2021-2027 în cadrul proiectului 
”Planificare strategică pentru dezvoltarea 
durabilă a județului Vaslui”, Cod SIPOCA 518 Cod 
MySMIS: 125900 

91 Președinte 07.04.2022 
organizarea evaluării anuale a managementului la 
Centrul Județean pentru Conservarea și 
Promovarea Culturii Tradiționale Vaslui 

90 Președinte 07.04.2022 

aprobarea Regulamentului privind acordarea 
voucherelor de vacanță pentru personalul din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Vaslui 

89 Președinte 07.04.2022 

acordarea gradației 4 corespunzătoare tranșei de 
vechime în muncă de la 15 la 20 ani, domnului 
Ioniță Călin, consilier la Serviciul Urbanism și 
Amenajarea Teritoriului – Direcția de Urbanism și 
Amenajarea Teritoriului 

88 Președinte 07.04.2022 

împuternicirea doamnei Vrabie Marinela , asistent 
maternal profesionist, să își dea acordul și să îl 
reprezinte pe minorul ____ la Spitalul Clinic de 
Recuperare Iași 

87 Președinte 07.04.2022 
admiterea cererii de schimbare pe cale 
administrativă a numelui de familie al minorului 
_____ din ”___” în ”____” 

86 Președinte 05.04.2022 

constituirea comisiilor de evaluare și de 
soluționare a contestațiilor la evaluarea anuală a 
managementului la Teatrul ”Victor Ion Popa” 
Bârlad 

85 Președinte 04.04.2022 
numirea doamnei Rusu-Mardare Ionela ca persoana 
împuternicită cu gestionarea voucherelor de 
vacanță la nivelul Consiliului Județean Vaslui 

84 Președinte 04.04.2022 

constituirea echipei proiectului ”Digitalizarea 
activității Consiliului Județean Vaslui – soluție 
pentru creșterea eficienței” cod SMIS 
153593/SIPOCA 1223 

83 Președinte 04.04.2022 

modificarea anexei nr. 2 la Dispoziția 
președintelui Consiliului Județean Vaslui nr. 
72/2022 privind organizarea evaluării activității 
desfășurate în anul 2021 de către managerul 
Spitalului Județean de Urgență Vaslui 

82 Președinte 04.04.2022 organizarea evaluării anuale a managementului la 
Teatrul ”Victor Ion Popa” Bârlad 
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81 Președinte 31.03.2022 

constituirea Comisiei pentru gestionarea 
Programului județean pentru finanțarea 
nerambursabilă a activităților nonprofit de interes 
local pentru anul 2022 

80 Președinte 31.03.2022 

numirea doamnei SCUTARU MIHAELA - GABRIELA în 
funcția de publică de execuție de consilier, clasa 
I, grad profesional asistent, gradația 2 de vechime 
la Biroul Relații cu Publicul și Consilierii, Relații 
Mass – Media, Informare Cetățeni – Direcția 
Administrație Publică 

79 Președinte 29.03.2022 convocarea Consiliului Județean Vaslui în ședință 
ordinară 

78 Președinte 28.03.2022 
stabilirea cuantumului indemnizației lunare 
pentru domnul MARIAN DAN-MIHAI, vicepreședinte 
al Consiliului Județean Vaslui 

77 Președinte 28.03.2022 

numirea comisiilor de preselecție și de licitație a 
ofertelor pentru valorificarea prin licitație publică 
în plic închis a 12,89 mc de masă lemnoasă pe 
picior, existentă pe amplasamentul obiectivului de 
investiții ”EXTINDERE UNITATE DE PRIMIRI 
URGENȚE” 

76 Președinte 24.03.2022 
aprobarea rezultatului evaluării pentru anul 2021 
a managementului la Biblioteca Județeană 
”Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui 

75 Președinte 18.03.2022 acordul pentru eliberarea pașaportului minorului 
____ 

74 Președinte 18.03.2022 acordul pentru eliberarea pașaportului minorului 
____ 

73 Președinte 18.03.2022 acordul pentru eliberarea pașaportului minorului 
____ 

72 Președinte 16.03.2022 
organizarea evaluării activității desfășurate în 
anul 2021 de către managerul Spitalului Județean 
de Urgență Vaslui  

71 Președinte 16.03.2022 convocarea Consiliului Județean Vaslui în ședință 
ordinară 

70 Președinte 15.03.2022 

numirea comisiei de recepție la terminarea 
lucrărilor a obiectivului de investiții ”Școala 
Profesională Specială ”Sfânta Ecaterina” Huși, 
județul Vaslui” 

69 Președinte 15.03.2022 
împuternicirea doamnei Niculiță Ligia-Corina, 
asistent maternal profesionist, să îl însoțească pe 
minorul ____la Spitalul de Urgență Vaslui 

68 Președinte 15.03.2022 

numirea Comisiei de evaluare a propunerilor de 
proiecte depuse în cadrul Programului Județului 
Vaslui pentru finanțarea nerambursabilă a 
românilor de pretutindeni, pentru anului 2022 
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67 Președinte 10.03.2022 

acordarea gradației 3 corespunzătoare tranșei de 
vechime în muncă de la 10 la 15 ani, domnului 
Arusoaiei Bogdan-Andrei, consilier la Biroul 
Administrarea Domeniului Public șu Privat al 
Județului – Direcția Economică 

66 Președinte 10.03.2022 

constituirea comisiilor de evaluare și de 
soluționare a contestațiilor la evaluarea anuală a 
managementului la Muzeul Județean ”Ștefan cel 
Mare” Vaslui 

65 Președinte 10.03.2022 
constituirea comisiilor de evaluare și de 
soluționare a contestațiilor la evaluarea anuală a 
managementului la Muzeul ”Vasile Pârvan” Bârlad 

64 Președinte 08.03.2022 încuviințarea eliberării pașaportului minorei 
______ 

63 Președinte 04.03.2022 eliberarea din funcție a domnului Turcu Cristian, 
consilier la Cabinetul Vicepreședintelui 

62 Președinte 04.03.2022 eliberarea din funcție a domnului Tănăsucă Dan-
Alexandru, consilier la Cabinetul Vicepreședintelui 

61 Președinte 04.03.2022 eliberarea din funcție a domnului Mastacan 
Dragoș, consilier la Cabinetul Vicepreședintelui 

60 Președinte 

04.03.2022 împuternicirea doamnei Măgureanu Mihaela, 
asistent maternal profesionist, să își dea acordul și 
să îl reprezinte pe minorului ____, la Spitalul Clinic 
de Urgență ”Sf. Maria” Iași 

59 Președinte 
04.03.2022 stabilirea cuantumului indemnizației lunare 

pentru domnul Trifan Ciprian- Ionuț, 
vicepreședinte al Consiliului Județean Vaslui 

58 Președinte 

04.03.2022 numirea persoanei responsabile și a comisiei de 
evaluare pentru atribuirea contractului de 
achiziție publică având ca obiect „Execuție lucrări 
pentru obiectivul de investiții „Reabilitare, 
modernizare și dotare Școala Profesională „Sfânta 
Ecaterina” Huși” cod SMIS 121046 

57 Președinte 

04.03.2022 numirea comisiei de recepție a serviciilor de 
elaborare a Strategiei pentru  educație fizică și 
sport a Județului Vaslui, cu orizontul de timp 2021-
2027 

56 Președinte 04.03.2022 organizarea evaluării anuale a managementului la 
Muzeul Județean ”Ștefan cel Mare” Vaslui 

55 Președinte 04.03.2022 organizarea evaluării anuale a managementului la 
Muzeul ”Vasile Pârvan” Bârlad 

54 Președinte 04.03.2022 admiterea cererii de schimbare a numelui doamnei 
______ din ”____” în ”_____” 

53 Președinte 04.03.2022 admiterea cererii de schimbare a prenumelui 
doamnei ______ din ”____” în ”_____” 

52 Președinte 01.03.2022 admiterea cererii de schimbare a numelui de 
familie al doamnei ______ din ”____” în ”_____” 
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51 Președinte 01.03.2022 admiterea cererii de schimbare a prenumelui 
doamnei ______ din ”____” în ”_____” 

50 Președinte 01.03.2022 

constituirea comisiei de concurs/examen și a 
comisiei de soluționare a contestațiilor, la 
concursul/examenul de promovare în gradul 
profesional, funcție publică de execuție, organizat 
în data de 05.04.2022, proba scrisă  

49 Președinte 25.02.2022 convocarea Consiliului Județean Vaslui în ședință 
ordinară 

48 Președinte 24.02.2022 

constituirea comisiilor de evaluare și de 
soluționare a contestațiilor la evaluarea anuală a 
managementului la Biblioteca Județeană ”Nicolae 
Milescu Spătarul” Vaslui  

47 Președinte 24.02.2022 

numirea persoanei responsabile și a comisiei de 
evaluare pentru atribuirea contractului de 
achiziție publică având ca obiect Execuție lucrãri 
în cadrul proiectului “ Ștefan cel Mare - istorie 
comună, patrimoniu comun, Soroca- Vaslui” 

46 Președinte 24.02.2022 

numirea persoanei responsabile și a comisiei de 
evaluare pentru atribuirea contractului de 
achiziție publică având ca obiect „Asigurarea 
utilităților la obiectivul de investiții „Construcţie 
clădire nouă în vederea organizării Ambulatoriului 
integrat şi desfăşurării activităţii administrative la 
Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui” 

45 Președinte 18.02.2022 

constituirea comisiei de concurs și a comisiei de 
soluționare a contestațiilor, la concursul de 
recrutare, funcție publică de execuție vacantă de 
consilier, clasa I, gradul profesional asistent la 
Biroul Relații cu Publicul și Consilierii, Relații Mass 
– Media, Informare Cetățeni – Direcția 
Administrație Publică 
organizat în data de 24 martie 2022, proba scrisă 

44 Președinte 18.02.2022 

împuternicirea doamnei Cosma Tatiana, asistent 
maternal profesionist, să își dea acordul și să o 
reprezinte pe minora _______ la Centrul Medical 
Arcadia Iași și la Spitalul Clinic de Recuperare Iași 

43 Președinte 18.02.2022 

numirea persoanei responsabile și a comisiei de 
evaluare pentru atribuirea contractului de 
achiziție publică având ca obiect: ”Servicii de 
proiectare, asistență tehnică si verificare tehnică 
de calitate a proiectului tehnic și detaliilor de 
execuție pentru obiectivul de investiții „Creșterea 
eficienței energetice a imobilelor C.S.E.I. 
Constantin Pufan”, Vaslui 

42 Președinte 18.02.2022 
organizarea evaluării anuale a managementului  la 
Biblioteca Județeană “Nicolae Milescu Spătarul” 
Vaslui  
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41 Președinte 18.02.2022 

numirea persoanei responsabile și a comisiei de 
evaluare pentru atribuirea contractului de 
achiziție publică având ca obiect 
„Achiziție carburant auto, pe baza de bonuri 
valorice” 

40 Președinte 16.02.2022 

constituirea comisiei de concurs și a comisiei de 
soluționare a contestațiilor, la concursul de 
recrutare a funcțiilor publice de execuție, 
vacante, de consilier, clasa I, gradul profesional 
debutant, asistent și principal – Serviciul Urbanism 
și Amenajarea Teritoriului – Direcția de Urbanism 
și Amenajarea Teritoriului, organizat în data de 28 
martie 2022, proba scrisă 

39 Președinte 14.02.2022 

împuternicirea doamnei Graur Daniela, asistent 
maternal profesionist, să își dea acordul și să îl 
reprezinte pe minorul _____ la Spitalul Clinic de 
Urgență pentru Copii ”Sf. Maria” Iași 

38 Președinte 14.02.2022 

suspendarea raportului de serviciu la inițiativa 
domnului BUHUȘI ANDREI, din funcția publică de 
execuție de consilier la Direcția Dezvoltare și 
Cooperare 

37 Președinte 08.02.2022 

modificarea Dispoziției președintelui Consiliului 
Județean Vaslui nr.342/2020 privind desemnarea a 
3 reprezentanţi ai comunităţii ca membri  
ai Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică 

36 Președinte 08.02.2022 

modificarea Dispoziției președintelui Consiliului 
Județean Vaslui nr. 2/2022 privind numirea 
persoanei responsabile și a comisiei de evaluare 
pentru atribuirea contractului de achiziție publică 
având ca obiect ”Execuție lucrãri pentru 
obiectivul de investiții – EXTINDERE UNITATE DE 
PRIMIRI URGENȚE” 

35 Președinte 08.02.2022 

modificarea Dispoziției nr. 216/2019 privind 
numirea echipei de implementare a proiectului 
„Reabilitare, modernizare și dotare Școala 
Profesională Specială ,, Sfânta Ecaterina”, Huși”, 
cu  modificările și completările ulterioare 

34 Președinte 04.02.2022 admiterea cererii de schimbare a prenumelui 
doamnei_____ din ”_____” în ”______” 

33 Președinte 04.02.2022 convocarea Consiliului Județean Vaslui în ședință 
ordinară 

32 Președinte 01.02.2022 convocarea Consiliului Județean Vaslui în ședință 
de îndată 

31 Președinte 31.01.2022 

exercitarea cu caracter temporar a funcției 
publice de conducere a funcției publice de 
conducere de șef birou, gradul profesional II al 
Biroului Audit Public Intern de către MANOLE 
CRISTIAN 
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30 Președinte 31.01.2022 
încuviințarea deplasării, în perioada 10 februarie 
2022 – 10 martie 2022, în Italia, localitatea Oleggio 
Novara, a minorului _______ 

29 Președinte 31.01.2022 admiterea cererii de schimbare a prenumelui 
domnului ”_______” din ”_____” în ”______” 

28 Președinte 31.01.2022 
aprobarea comisiilor de concurs pentru ocuparea 
posturilor vacante de medici din cadrul Spitalului 
Județean de Urgență Vaslui 

27 Președinte 31.01.2022 

constituirea Comisiei pentru evaluarea 
performanțelor profesionale individuale ale 
secretarului general al județului Vaslui, pentru 
activitatea desfășurată în perioada 01.01.2021 – 
31.12.2021 

26 Președinte 27.01.2022 
numirea doamnei CROITORU LELIA – medic primar, 
în funcția de director interimar la Spitalul 
Județean de Urgență Vaslui 

25 Președinte 26.01.2022 
delegarea unor atribuții ale Președintelui 
Consiliului Județean Vaslui domnului  Valeriu 
Caragață, administrator public 

24 Președinte 26.01.2022 

aprobarea Programului de pregătire a personalului 
din aparatul de specialitate al Consiliului Județean 
Vaslui care are acces la informații clasificate, 
pentru anul 2022 

23 Președinte 26.01.2022 

aprobarea controalelor periodice ce urmează a fi 
efectuate în anul 2022 de către funcționarul de 
securitate privind modul de aplicare a măsurilor 
legale de protecție a informațiilor clasificate 

22 Președinte 26.01.2022 

modificarea anexei nr. 1 la Dispoziția 
președintelui Consiliului Județean Vaslui nr. 
83/15.04.2021 privind stabilirea unor măsuri 
pentru implementarea și dezvoltarea sistemului de 
control managerial la nivelul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Vaslui 

21 Președinte 26.01.2022 

numirea comisiei de recepție a serviciilor de 
consultanță pentru fundamentarea și elaborarea 
cererii de finanțare din cadrul apelului CP 16 POCA 
2014 - 2020 

20 Președinte 26.01.2022 

numirea comisiei de recepție finală la obiectivul 
de investiție: ”Reparații pod pe DJ 244I, peste 
pârâul Sărățeni, sat Sărățeni, km 4+400, județul 
Vaslui 

19 Președinte 21.01.2022 

modificarea și înlocuirea Anexei la Dispoziția nr. 
119/2021 privind promovarea doamnei RUSU-
MARDARE IONELA în funcția publică de execuție de 
consilier, clasa I, gradul profesional superior, la 
Serviciul Managementul Resurselor Umane 
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18 Președinte 21.01.2022 

modificarea și înlocuirea Anexei la Dispoziția nr. 
527/2019 privind reluarea activității ca urmare a 
încetării suspendării raportului de serviciu la 
inițiativa doamnei BUHUȘI ANCA – ELENA consilier 
în cadrul Serviciului Managementul Resurselor 
Umane, cu modificările ulterioare 

17 Președinte 21.01.2022 

modificarea și înlocuirea Anexei la Dispoziția nr. 
353/2019 privind numirea doamnei BENCHEA 
CORINA în funcția publică de execuție de consilier, 
clasa I, gradul profesional superior, gradația 4 de 
vechime la Serviciul Managementul Resurselor 
Umane, cu modificările ulterioare 

16 Președinte 21.01.2022 

numirea persoanei responsabile și a comisiei de 
evaluare pentru atribuirea contractului de 
achiziție publică având ca obiect: ”Servicii de 
proiectare, asistență tehnică și verificare tehnică 
de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de 
execuție pentru obiectivul de investiții ”Creșterea 
eficienței energetice a imobilelor C.S.E.I. 
Constantin Pufan” Vaslui 

15 Președinte 21.01.2022 

acordarea gradației 4 corespunzătoare tranșei de 
vechime în muncă de la 15 la 20 de ani, doamnei 
Baractaru Alina – Ramona, consilier la 
Compartimentul Managementul Calității, cu 
raportul de serviciu suspendat la inițiativa 
personală pentru concediu de creșterea copilului 
în vârstă de până la 2 ani 

14 Președinte 21.01.2022 

împuternicirea doamnei Măgureanu Mihaela, 
asistent maternal profesionist, să își dea acordul și 
să îl reprezinte pe minorul ____, la Spitalul Clinic 
de Urgență ”Sf. Maria” Iași 

13 Președinte 19.01.2022 

repartizarea unor funcționari publici din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean 
Vaslui pe lucrări și obiective de investiții finanțate 
din bugetul local al Județului Vaslui, fonduri 
speciale și din fonduri externe, în vederea 
urmăririi executării lucrărilor și acordării de 
asistență tehnică 

12 Președinte 17.01.2022 
încuviințarea deplasării, în perioada 02 februarie 
2022 – 09 februarie 2022, în Anglia, localitatea 
Rainham, a minorului ______ 

11 Președinte 14.01.2022 

numirea comisiei de recepție la terminarea 
lucrărilor a obiectivului de investiții ”Reabilitare și 
modernizare drum județean DJ 245E: DN 24 
(Bulboaca) – Zizinca-Deleni-Moreni-DJ 245L 
(Costești) 

10 Președinte 14.01.2022 convocarea Consiliului Județean Vaslui în ședință 
ordinară 
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9 Președinte 13.01.2022 

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 

8 Președinte 13.01.2022 

acordarea gradației 2 corespunzătoare tranșei de 
vechime în muncă de la 5 la 10 ani, doamnei Dudău 
Andreea, consilier la Serviciul pentru 
Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilități 
Publice și Unitatea de Implementare/Monitorizare 
a proiectului – Sistem integrat de management al 
deșeurilor solide în județul Vaslui – Direcția 
Tehnică 

7 Președinte 13.01.2022 

numirea persoanei responsabile și a comisiei de 
evaluare pentru atribuirea contractului de 
achiziție publică având ca obiect Lucrări de 
restaurare, consolidare și punere în valoare a 
ansamblului monumental Statuia ecvestră a lui 
Ștefan cel Mare, Băcăoani  în cadrul proiectului 
„Pe urmele lui Ștefan cel Mare” 

6 Președinte 13.01.2022 

încetarea raportului de serviciu al doamnei 
GHERASE VICTORIȚA din funcția de execuție de 
consilier achiziții publice la Serviciul de Achiziții 
Publice și Contractarea Serviciilor Sociale 

5 Președinte 13.01.2022 
menținerea în activitate și prelungirea raportului 
de serviciu al doamnei Buhuși Rodica, consilier 
juridic, în cadrul direcției administrație publică 

4 Președinte 11.01.2022 

aprobarea efectuării de către personalul 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean 
Vaslui a concediului de odihnă restant, aferent 
anului 2021, într-o perioadă de 18 luni, începând 
cu data de 01.01.2022 

3 Președinte 11.01.2022 

acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de 
funcţionare şi a deficitului secţiunii de dezvoltare 
a bugetului local al judeţului Vaslui, din 
excedentul bugetului local al judeţului Vaslui 

2 Președinte 11.01.2022 

numirea persoanei responsabile și a comisiei de 
evaluare pentru atribuirea contractului de 
achiziție publică având ca obiect ”Execuție lucrãri 
pentru obiectivul de investiții – EXTINDERE 
UNITATE DE PRIMIRI URGENȚE” 

1 Președinte 04.01.2022 

modificarea și completarea Dispoziției 
președintelui Consiliului Județean Vaslui nr. 
309/29.12.2021 privind numirea comisiei de 
recepție finală la obiectivul de investiție: “Centrul 
pentru educație incluzivă Negrești” 

 


