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„Nr. 
actului 

Dispoziția 
președintelui 

Data emiterii 
Conținutul pe scurt al actului 
 

    

264 

 
 

Președinte 17.05.2023 

constituirea comisiei de concurs și a comisiei de 
soluționare a contestațiilor, la concursul sau 
examenul de promovare în grad profesional, funcție 
publică de execuție, organizat în data de 
19.06.2023, proba scrisă 

263 Președinte 17.05.2023 implementarea ecosistemului digital ConectX la 
nivelul Consiliului Județean Vaslui 

262  
Președinte 17.05.2023 prelungirea timpului de lucru cu 1 oră pe zi în 

intervalul 06 iunie-15 iunie 2023 

261 

 
 

Președinte 15.05.2023 

numirea comisiei pentru evaluarea expertului 
principal propus pentru înlocuire de prestator, în 
cadrul Contractului nr.4291/16.03.2023 având ca 
obiect „Sprijin în pregătirea aplicației de finanțare 
pentru proiectul Extinderea sistemului integrat de 
management al deșeurilor solide în județul Vaslui” 

260 

 
Președinte 15.05.2023 

modificarea literei c) a articolului 4 din Anexa la 
Dispoziția nr.243/2023 privind organizarea 
evaluării anuale a managementului la Teatrul 
″Victor Ion Popa″ Bârlad  

259 

 
 
 

Președinte 11.05.2023 

împuternicirea doamnei _________, consilier în 
cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Vaslui, în vederea efectuării 
demersurilor legale la Casa Județeană de Pensii 
Vaslui și la Banca Transilvania, filiala Vaslui, 
pentru deschiderea unui cont bancar în care să fie 
virată și capitalizată pensia de urmaș a minorei 
_____________ 

258 

 
 
 

Președinte 11.05.2023 

împuternicirea doamnei _________, consilier în 
cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Vaslui, în vederea efectuării 
demersurilor legale la Casa Județeană de Pensii 
Vaslui și la Banca Transilvania, filiala Vaslui, 
pentru deschiderea unui cont bancar în care să fie 
virată și capitalizată pensia de urmaș a minorei 
_______________ 

257 

 
 
 

Președinte 11.05.2023 

împuternicirea doamnei _________, consilier în 
cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Vaslui, în vederea efectuării 
demersurilor legale la Casa Județeană de Pensii 
Vaslui și la Banca Transilvania, filiala Vaslui, 
pentru deschiderea unui cont bancar în care să fie 
virată și capitalizată pensia de urmaș a minorului 
_____________ 
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256 

 
 
 

Președinte 10.05.2023 

împuternicirea doamnei _________, consilier în 
cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Vaslui, în vederea efectuării 
demersurilor legale la Casa Județeană de Pensii 
Vaslui și la Banca Transilvania, filiala Vaslui, 
pentru deschiderea unui cont bancar în care să fie 
virată și capitalizată pensia de urmaș a minorei 
____________ 

255 
Președinte 

10.05.2023 
admiterea cererii de schimbare pe cale 
administrativă a prenumelui aparținând domnului 
___________ din „________” în „_____” 

254 

 
 

Președinte 10.05.2023 

numirea persoanei responsabile și a comisiei de 
evaluare pentru atribuirea contractului de 
achiziție publică având ca obiect Servicii de 
supraveghere a lucrărilor prin supervizor pentru 
obiectivul de investiție „Construire secții la 
Spitalul nr. 2 Vaslui” 

253 

 
 

Președinte 08.05.2023 

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 de audit 
public intern, organizat în data de 14 iunie 2023, 
proba scrisă 

252 

 
Președinte 03.05.2023 

constituirea Comisiei pentru gestionarea 
Programului judeţean pentru finanţarea 
nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes 
local pentru anul 2023 

251 

 
Președinte 03.05.2023 

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

250 

 
 

Președinte 02.05.2023 

admiterea cererii de schimbare pe cale 
administrativă a numelui de familie al minorei 
______________ din „________” în „_______” și a 
prenumelui din „______________” în 
„___________” 

249 
 

Președinte 
 

02.05.2023 
admiterea cererii de schimbare pe cale 
administrativă a numelui de familie al minorului 
___________ din „_______” în „_______” 

248 
 

Președinte 
 

02.05.2023 
admiterea cererii de schimbare pe cale 
administrativă a numelui de familie al doamnei 
___________ din „_______” în „_________” 

247 

 
 

Președinte 

 
 

02.05.2023 

admiterea cererii de schimbare pe cale 
administrativă a numelui de familie al domnului 
____________ din „________” în „___________” și 
al prenumelui din „___________” în „__________” 

246  
Președinte 

 
02.05.2023 

acordul pentru eliberarea pașaportului minorei 
____________ 
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245 

 
 
 

Președinte 

 
 
 

02.05.2023 

numirea persoanei responsabile și a comisiei de 
evaluare pentru atribuirea contractului de 
achiziție publică având ca obiect ”Furnizare dotări 
pentru obiectivul de investiții ”Extindere Unitate 
de Primiri Urgențe și Realizare Heliport””, cod 
SMIS 121069 

244 

 
 

Președinte 

 
 

02.05.2023 

numirea  comisiei de recepție a serviciilor din 
cadrul contractului „Expertiza tehnică, Audit 
Energetic, Reabilitare terasă Muzeul Județean 
Ștefan cel Mare Vaslui și Biblioteca Județeană  
Nicolae Milescu Spătarul Vaslui” 

243 Președinte 02.05.2023 organizarea evaluării anuale a managementului la 
Teatrul ″Victor Ion Popa″ Bârlad 

242 

 
 

Președinte 28.04.2023 

modificarea Dispoziției nr.119/2023 privind 
acordarea gradației 4 corespunzătoare tranșei de 
vechime în muncă între 15 și 20 de ani, domnului 
BOTEZATU BOGDAN RADU, consilier la Direcția de 
Dezvoltare și Cooperare 

241 
 

Președinte 
 

28.04.2023 
stabilirea cuantumului indemnizației lunare 
pentru domnul MARIAN DAN-MIHAI, vicepreședinte 
al Consiliului Județean Vaslui 

240 
 

Președinte 
 

28.04.2023 
stabilirea cuantumului indemnizației lunare 
pentru domnul TRIFAN CIPRIAN IONUȚ, 
vicepreședinte al Consiliului Județean Vaslui 

239 
 

Președinte 
 

28.04.2023 
stabilirea cuantumului indemnizației lunare 
pentru domnul BUZATU DUMITRU, președinte al 
Consiliului Județean Vaslui 

238 

 
 

Președinte 

 
 

28.04.2023 

stabilirea cuantumului brut al salariului lunar al 
doamnei VIERU MARCELA consilier în cadrul 
Serviciului Buget-Finanțe și Guvernanță 
Corporativă- Direcția Economică 

237 
 

Președinte 
 

28.04.2023 
stabilirea cuantumului brut al salariului lunar al 
domnului CARAGAȚĂ VALERIU- Administrator 
public al Județului 

236 

 
 

Președinte 

 
 

28.04.2023 

stabilirea cuantumului brut al salariului lunar al 
doamnei VLAD MARINA GABRIELA consilier în 
cadrul Compartimentului Monitorizare Servicii de 
Sănătate, Socio-Educative și Culturale - Direcția 
Dezvoltare și Cooperare 

235 
 

Președinte 
 

28.04.2023 
stabilirea cuantumului brut al salariului lunar al 
doamnei VIERU MARIANA – director executiv al 
Direcției tehnice 

234 

 
 

Președinte 

 
 

28.04.2023 

stabilirea cuantumului brut al salariului lunar al 
domnului VIERU DAN consilier în cadrul 
Compartimentului Transport Public Județean – 
Autoritatea Județeană de Transport- Direcția 
Tehnică 
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233 

 
 

Președinte 

 
 

28.04.2023 

stabilirea cuantumului brut al salariului lunar al 
domnului VEZETEU GELU șofer în cadrul Serviciului 
Administrativ, Protecția Muncii și Apărare 
Împotriva Incendiilor-Direcția Economică 

232 

 
 

Președinte 

 
 

28.04.2023 

stabilirea cuantumului brut al salariului lunar al 
doamnei VASILIU CRISTINA șef serviciu al  
Serviciului Dezvoltare Locală, Management 
Proiecte și Informare Europeană – Direcția 
Dezvoltare și Cooperare 

231 

 
 

Președinte 

 
 

28.04.2023 

stabilirea cuantumului brut al salariului lunar al 
domnului VASILIU CORNELIU IRINEL consilier în 
cadrul Compartimentului Cooperare 
Internațională și Relații ONG- Direcția Dezvoltare 
și Cooperare 

230 
Președinte 28.04.2023 stabilirea cuantumului brut al salariului lunar al 

doamnei  URSULESCU DIANA-ELENA- Secretar 
General al Județului 

229 
 

Președinte 
 

28.04.2023 
stabilirea cuantumului brut al salariului lunar al 
domnului ȚUȚUIANU MIRCEA director executiv al 
Direcției Economice 

228 

 
 

Președinte 

 
 

28.04.2023 

stabilirea cuantumului brut al salariului lunar al 
doamnei  ȚIBULEAC VALENTINA inspector de 
specialitate în cadrul Serviciului Contabilitate–
Direcția Economică 

227 

 
 

Președinte 

 
 

28.04.2023 

constituirea comisiei de concurs și a comisiei de 
soluționare a contestațiilor, la concursul de 
recrutare, funcție contractuală de execuție, 
organizat în data de 23.05.2023, proba scrisă 

226 
 

Președinte 
 

28.04.2023 
stabilirea cuantumului brut al salariului lunar al 
domnului TURCU CRISTIAN consilier la Cabinetul 
Vicepreședintelui 

225 

 
 

Președinte 

 
 

28.04.2023 

stabilirea cuantumului brut al salariului lunar al 
domnului TULBURE NELU  șofer în cadrul 
Serviciului Administrativ, Protecția Muncii și 
Apărare Împotriva Incendiilor – Direcția Economică 

224 

 
 

Președinte 

 
 

28.04.2023 

stabilirea cuantumului brut al salariului lunar al 
doamnei  TRIFU MARIANA MĂDĂLINA consilier în 
cadrul Serviciului Contabilitate –Direcția 
Economică 

223 
 

Președinte 
 

28.04.2023 
stabilirea cuantumului brut al salariului lunar al 
domnului TOMA CĂTĂLIN ALEXANDRU director 
executiv adjunct al Direcției Tehnice 

222 
 

Președinte 
 

28.04.2023 
stabilirea cuantumului brut al salariului lunar al 
domnului TĂNĂSUCĂ DAN ALEXANDRU consilier la 
Cabinetul Vicepreședintelui 

221 
 

Președinte 
 

28.04.2023 
stabilirea cuantumului brut al salariului lunar al 
doamnei  ȘTEFĂNACHE SILVIA consilier  în cadrul 
Serviciului Contabilitate –Direcția Economică 
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220 
 

Președinte 28.04.2023 
stabilirea cuantumului brut al salariului lunar al 
doamnei ȘENCHIU IONELA auditor în cadrul 
Biroului Audit Public intern 

219 

 
 

Președinte 

 
 

28.04.2023 

stabilirea cuantumului brut al salariului lunar al 
doamnei STROESCU ALINA ȘTEFANIA consilier în 
cadrul  Serviciului Dezvoltare Locală, Management 
Proiecte și Informare Europeană – Direcția 
Dezvoltare și Cooperare 

218 

 
 
 

Președinte 

 
 
 

28.04.2023 

stabilirea cuantumului brut al salariului lunar al 
domnului STREJA MIHAI consilier în cadrul 
Serviciului 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 

217 

 
Președinte 

 
28.04.2023 

stabilirea cuantumului brut al salariului lunar al 
doamnei STERIEAN IONELA consilier în cadrul 
Compartimentului Cooperare Internațională și 
Relații ONG-Direcția Dezvoltare și Cooperare 

216 

 
 

Președinte 

 
 

28.04.2023 

stabilirea cuantumului brut al salariului lunar al 
domnului STATE PAUL consilier în cadrul 
Compartimentului Autorizare –Direcția de 
Urbanism și Amenajarea Teritoriului  

215 

 
 

Președinte 

 
 

28.04.2023 

stabilirea cuantumului brut al salariului lunar 
STATE COSMIN AUREL consilier achiziții publice în 
cadrul Serviciului de Achiziții Publice și 
Contractarea Serviciilor Sociale 

214 
 

Președinte 
 

28.04.2023 
stabilirea cuantumului brut al salariului lunar al 
doamnei SÎRBU MARGARETA consilier în cadrul 
Serviciului Managementul Resurselor Umane 

213 

 
 

Președinte 

 
 

28.04.2023 

stabilirea cuantumului brut al salariului lunar al 
doamnei SCUTARU MIHAELA GABRIELA consilier în 
cadrul Biroului Relații cu Publicul și Consilierii, 
Relații Mass-Media, Informare Cetățeni- Direcția 
Administrație Publică 

212 

 
 

Președinte 

 
 

28.04.2023 

stabilirea cuantumului brut al salariului lunar al 
domnului SĂPONARIU COSTEL șef birou al Biroului 
Lucrări Publice, Investiții și Reabilitare Drumuri 
Județene-Direcția Tehnică 

211 

 
 

Președinte 

 
 

28.04.2023 

stabilirea cuantumului brut al salariului lunar al 
domnului SACALIUC VLAD consilier achiziții publice 
în cadrul Serviciului de Achiziții Publice și 
Contractarea Serviciilor Sociale 

210 
 

Președinte 
 

28.04.2023 
stabilirea cuantumului brut al salariului lunar al 
doamnei RUSU-MARDARE IONELA consilier în cadrul 
Serviciului Managementul Resurselor Umane 



                            Registrul pentru evidența dispozițiilor 
                          președintelui Consiliului Județean Vaslui  
  

209 

 
 

Președinte 

 
 

28.04.2023 

stabilirea cuantumului brut al salariului lunar al 
doamnei ROTARU RAMONA CAMELIA consilier în 
cadrul în cadrul Serviciului Dezvoltare Locală, 
Management Proiecte și Informare Europeană – 
Direcția Dezvoltare și Cooperare 

208 
 

Președinte 
 

28.04.2023 
stabilirea cuantumului brut al salariului lunar al 
domnului ROMAȘCU VALERIU consilier la Cabinetul 
Vicepreședintelui 

207 

 
Președinte 

 
28.04.2023 

stabilirea cuantumului brut al salariului lunar al 
domnului PURICE DANIEL PETRICĂ consilier în 
cadrul Compartimentului Informatică- Direcția 
Economică 

206 

 
Președinte 

 
28.04.2023 

stabilirea cuantumului brut al salariului lunar al 
domnului PUNI MIRCEA șef serviciu al Serviciului 
Administrativ, Protecția Muncii și Apărare 
Împotriva Incendiilor – Direcția Economică 

205 

 
Președinte 

 
28.04.2023 

stabilirea cuantumului brut al salariului lunar al 
doamnei PROCA IRINA consilier juridic în cadrul 
Serviciului Juridic-Contencios și Coordonarea 
Consiliilor Locale- Direcția Administrație Publică 

204 
 

Președinte 
 

28.04.2023 
stabilirea cuantumului brut al salariului lunar al 
domnului POPICA NELU consilier la Cabinetul 
Președintelui 

203 
 

Președinte 
 

28.04.2023 
stabilirea cuantumului brut al salariului lunar al 
doamnei POPA IRINA ADRIANA consilier în cadrul 
Serviciului Contabilitate –Direcția Economică 

202 

 
 

Președinte 

 
 

28.04.2023 

stabilirea cuantumului brut al salariului lunar 
POENARU REMUS CONSTANTIN șofer în cadrul 
Serviciului Administrativ, Protecția Muncii și 
Apărare Împotriva Incendiilor – Direcția Economică 

201 

 
 

Președinte 

 
 

28.04.2023 

stabilirea cuantumului brut al salariului lunar al 
doamnei POENARU CĂTĂLINA inspector de 
specialitate  Biroului Relații cu Publicul și 
Consilierii, Relații Mass-Media, Informare 
Cetățeni- Direcția Administrație Publică 

200 

 
 

Președinte 

 
 

28.04.2023 

stabilirea cuantumului brut al salariului lunar al 
domnului PINTILIE RELU consilier în cadrul  
Serviciului Administrativ, Protecția Muncii și 
Apărare Împotriva Incendiilor – Direcția Economică 

199 

Președinte 28.04.2023 stabilirea cuantumului brut al salariului lunar 
PĂUN ADRIAN NICOLAE consilier în cadrul 
Compartimentului Monitorizare Servicii de 
Sănătate Socio-Educative și Culturale- Direcția 
Dezvoltare și Cooperare  

198 
Președinte 28.04.2023 stabilirea cuantumului brut al salariului lunar al 

doamnei ONICĂ SIMONA ȘTEFANIA șef serviciu al 
Serviciului Contabilitate –Direcția Economică 
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197 

Președinte 28.04.2023 stabilirea cuantumului brut al salariului lunar al 
domnului OCHIANU GHEORGHE consilier în cadrul 
Compartimentul Documente Clasificate și GDPR-
Direcția Economică 

196 
Președinte 28.04.2023 stabilirea cuantumului brut al salariului lunar al 

doamnei OBREJA ANA MARIA șef cabinet la 
Cabinetul Președintelui 

195 
 

Președinte 
 

28.04.2023 
stabilirea cuantumului brut al salariului lunar al 
domnului NOVAC LEONID consilier  în cadrul 
Serviciului Contabilitate –Direcția Economică 

194 

 
 

Președinte 

 
 

28.04.2023 

stabilirea cuantumului brut al salariului lunar al 
domnului NISTOR RICĂ consilier în cadrul 
Compartimentului Transport Public Județean – 
Autoritatea de Autorizare –Direcția Tehnică 

193 

 
 
 

Președinte 

 
 
 

28.04.2023 

stabilirea cuantumului brut al salariului lunar 
NĂSTĂSACHE CIPRIAN MIHĂIȚĂ consilier în cadrul 
Serviciului 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 

192 

 
 

Președinte 

 
 

28.04.2023 

stabilirea cuantumului brut al salariului lunar al 
doamnei MUNTEANU ANDREEA consilier în cadrul în 
cadrul Serviciului Dezvoltare Locală, Management 
Proiecte și Informare Europeană – Direcția 
Dezvoltare și Cooperare 

191 

 
 

Președinte 

 
 

28.04.2023 

stabilirea cuantumului brut al salariului lunar al 
domnului MATEI CORNELIU portar în cadrul 
Serviciului Administrativ, Protecția Muncii și 
Apărare Împotriva Incendiilor – Direcția Economică 

190 
 

Președinte 
 

28.04.2023 
stabilirea cuantumului brut al salariului lunar al 
domnului MASTACAN DRAGOȘ consilier la 
Cabinetul Vicepreședintelui 

189 

 
 

Președinte 

 
 

28.04.2023 

stabilirea cuantumului brut al salariului lunar al 
doamnei MARIN DIANA consilier achiziții publice în 
cadrul Serviciului de Achiziții Publice și 
Contractarea Serviciilor Sociale 

188 
 

Președinte 
 

28.04.2023 
stabilirea cuantumului brut al salariului lunar al 
domnului MARICIUC VASILE consilier la Cabinetul 
Președintelui 

187 
 

Președinte 
 

28.04.2023 
stabilirea cuantumului brut al salariului lunar al 
domnului MANOLE CRISTIAN auditor în cadrul 
Biroului Audit Public Intern 

186 
 

Președinte 
 

28.04.2023 
stabilirea cuantumului brut al salariului lunar al 
domnului MANOLACHI PETRICĂ consilier la 
Cabinetul Președintelui 
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185 

 
 

Președinte 

 
 

28.04.2023 

stabilirea cuantumului brut al salariului lunar al 
doamnei MANOLACHE RAMONA GEORGETA 
consilier în cadrul  Serviciului Contabilitate –
Direcția Economică 

184 

 
 

Președinte 

 
 

28.04.2023 

stabilirea cuantumului brut al salariului lunar al 
domnului MANOLACHE CORNELIU consilier în 
cadrul Serviciului Urbanism și Amenajarea 
Teritoriului –Direcția de Urbanism și Amenajarea 
Teritoriului 

183 

 
 

Președinte 

 
 

28.04.2023 

stabilirea cuantumului brut al salariului lunar al 
domnului LUPU DĂNUȚ magaziner în cadrul 
Serviciului Administrativ, Protecția Muncii și 
Apărare Împotriva Incendiilor – Direcția Economică  

182 

 
 

Președinte 

 
 

28.04.2023 

stabilirea cuantumului brut al salariului lunar al 
domnului LUNGU IONEL muncitor calificat în 
cadrul Serviciului Administrativ, Protecția Muncii 
și Apărare Împotriva Incendiilor – Direcția 
Economică 

181 

 
 

Președinte 

 
 

28.04.2023 

stabilirea cuantumului brut al salariului lunar al 
domnului LAPA NICOLAE CRISTIAN consilier în 
cadrul Biroului Relații cu Publicul și Consilierii, 
Relații Mass-Media, Informare Cetățeni- Direcția 
Administrație Publică 

180 

Președinte 28.04.2023 stabilirea cuantumului brut al salariului lunar al 
domnului IRIMIA CONSTANTIN consilier în cadrul 
Serviciului 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 

179 

 
 

Președinte 

 
 

28.04.2023 

stabilirea cuantumului brut al salariului lunar al 
doamnei IORDAN MITICA consilier în cadrul în 
cadrul Serviciului Dezvoltare Locală, Management 
Proiecte și Informare Europeană – Direcția 
Dezvoltare și Cooperare 

178 

 
 

Președinte 

 
 

28.04.2023 

stabilirea cuantumului brut al salariului lunar al 
domnului IONIȚĂ CĂLIN consilier în cadrul 
Serviciului  Urbanism și Amenajarea Teritoriului - 
Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului 

176 

 
Președinte 

 
28.04.2023 

stabilirea cuantumului brut al salariului lunar al 
doamnei IACOB IULIA consilier achiziții publice în 
cadrul Serviciului de Achiziții Publice și 
Contractarea Serviciilor Sociale 

176 

 
 

Președinte 

 
 

28.04.2023 

stabilirea cuantumului brut al salariului lunar al 
doamnei GRECU ALEXANDRA consilier juridic în 
cadrul Serviciului Juridic-Contencios și 
Coordonarea Consiliilor Locale- Direcția 
Administrație Publică 
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175 

 
 

Președinte 

 
 

28.04.2023 

stabilirea cuantumului brut al salariului lunar al 
doamnei GOAGĂ SILVIA ELENA consilier în cadrul 
Biroului Lucrări Publice, Investiții și Reabilitare 
Drumuri Județene-Direcția Tehnică 

174 
 

Președinte 
 

28.04.2023 
stabilirea cuantumului brut al salariului lunar al 
domnului GHEȚU VLAD consilier la Cabinetul 
Președintelui 

173 

 
 

Președinte 

 
 

28.04.2023 

stabilirea cuantumului brut al salariului lunar al 
doamnei GACHE CRISTINA VALERIA șef serviciu al 
Serviciului Juridic-Contencios și Coordonarea 
Consiliilor Locale- Direcția Administrație Publică 

172 Președinte 
 

28.04.2023 
stabilirea cuantumului brut al salariului lunar al 
domnului FÎRĂ OVIDIU ADRIAN 
auditor în cadrul Biroului Audit Public Intern 

171 
 

Președinte 
 

28.04.2023 
stabilirea cuantumului brut al salariului lunar al 
doamnei FÎRĂ MARIANA consilier în cadrul 
Serviciului Contabilitate –Direcția Economică  

170 
 

Președinte 
 

28.04.2023 
stabilirea cuantumului brut al salariului lunar al 
doamnei FÎNTÎNARU LORDANA CARMEN consilier în 
cadrul Compartimentului Managementul Calității 

169 

 
 

Președinte 

 
 

28.04.2023 

stabilirea cuantumului brut al salariului lunar al 
doamnei FILIPESCU CRISTINA-MONICA consilier 
juridic în cadrul Serviciului Juridic-Contencios și 
Coordonarea Consiliilor Locale- Direcția 
Administrație Publică 

168 
 

Președinte 
 

28.04.2023 
stabilirea cuantumului brut al salariului lunar al 
doamnei EȘANU ANCA auditor în cadrul Biroului 
Audit Public Intern 

167 

 
 

Președinte 

 
 

28.04.2023 

stabilirea cuantumului brut al salariului lunar al 
doamnei ENACHE ANDREEA consilier în cadrul în 
cadrul Serviciului Dezvoltare Locală, Management 
Proiecte și Informare Europeană – Direcția 
Dezvoltare și Cooperare 

166 

 
 

Președinte 

 
 

28.04.2023 

stabilirea cuantumului brut al salariului lunar al 
doamnei DUMITRAȘ MIHAELA consilier în cadrul în 
cadrul Serviciului Dezvoltare Locală, Management 
Proiecte și Informare Europeană – Direcția 
Dezvoltare și Cooperare 

165 

 
 
 

Președinte 

 
 
 

28.04.2023 

stabilirea cuantumului brut al salariului lunar al 
doamnei DUDĂU ANDREEA consilier în cadrul 
Serviciului 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 
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164 

 
 
 

Președinte 

 
 
 

28.04.2023 

stabilirea cuantumului brut al salariului lunar al 
domnului DUDĂU ALEXANDRU consilier în cadrul 
Serviciului 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 

163 
 

Președinte 
 

28.04.2023 
stabilirea cuantumului brut al salariului lunar al 
doamnei DRAGOMIR MIHAELA director executiv al 
Direcției Administrație Publică 

162 

 
 
 

Președinte 

 
 
 

28.04.2023 

stabilirea cuantumului brut al salariului lunar al 
domnului DOHOTARU CRISTIAN VASILE consilier în 
cadrul Serviciului 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 

161 

 
 
 

Președinte 

 
 
 

28.04.2023 

stabilirea cuantumului brut al salariului lunar al 
domnului CREȚU IULIAN ROBERT consilier în cadrul 
Serviciului 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 

160 

 
 

Președinte 

 
 

28.04.2023 

stabilirea cuantumului brut al salariului lunar al 
domnului CREȚU BOGDAN ANDREI consilier în 
cadrul Biroului Lucrări Publice, Investiții și 
Reabilitare Drumuri Județene – Direcția Tehnică 

159 

 
Președinte 

 
28.04.2023 

stabilirea cuantumului brut al salariului lunar al 
doamnei COVALIU MONICA Serviciului Buget-
Finanțe și Guvernanță Corporativă- Direcția 
Economică 

158 Președinte 

 
 

28.04.2023 

stabilirea cuantumului brut al salariului lunar al 
domnului COVALIU MARICEL muncitor calificat în 
cadrul Serviciului Administrativ, Protecția Muncii 
și Apărare Împotriva Incendiilor – Direcția 
Economică 

157 Președinte 

28.04.2023 stabilirea cuantumului brut al salariului lunar al 
doamnei CONDRACHE MAGHIȚA consilier în cadrul 
Serviciului Buget-Finanțe și Guvernanță 
Corporativă- Direcția Economică 

156 Președinte 
 

28.04.2023 
stabilirea cuantumului brut al salariului lunar al 
doamnei CODREANU MIHAELA consilier în cadrul 
Serviciului Contabilitate –Direcția Economică 

155 Președinte 

 
 

28.04.2023 

stabilirea cuantumului brut al salariului lunar al 
domnului CLĂTINICI RADU consilier în cadrul 
Biroului Relații cu Publicul și Consilierii, Relații 
Mass-Media, Informare Cetățeni- Direcția 
Administrație Publică 
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154 Președinte 
 

28.04.2023 
stabilirea cuantumului brut al salariului lunar al 
doamnei CIOBANU RAMONA ALINA șef serviciu al 
Serviciului Managementul Resurselor Umane 

153 Președinte 

 
28.04.2023 

stabilirea cuantumului brut al salariului lunar al 
doamnei CHESER GINA consilier în cadrul 
Serviciului Buget-Finanțe și Guvernanță 
Corporativă- Direcția Economică 

152 Președinte 

 
28.04.2023 

stabilirea cuantumului brut al salariului lunar al 
doamnei CAZACU ELENA SIMONA șef serviciu al 
Serviciului de Achiziții Publice și Contractarea 
Serviciilor Sociale 

151 Președinte 

 
28.04.2023 

stabilirea cuantumului brut al salariului lunar al 
doamnei CARAIMAN RALUCA IULIANA consilier în 
cadrul Biroului Lucrări Publice, Investiții și 
Reabilitare Drumuri Județene – Direcția Tehnică 

150 Președinte 

 
28.04.2023 

stabilirea cuantumului brut al salariului lunar al 
domnului CARAGAȚĂ CIPRIAN șofer în cadrul 
Serviciului Administrativ, Protecția Muncii și 
Apărare Împotriva Incendiilor – Direcția Economică  

149 Președinte 

 
 
 

28.04.2023 

stabilirea cuantumului brut al salariului lunar al 
doamnei BURCIOAGĂ AURELIA șef serviciu al 
Serviciului 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 

148 Președinte 

 
28.04.2023 

stabilirea cuantumului brut al salariului lunar al 
domnului BURCIOAGĂ CONSTANTIN consilier în 
cadrul Compartimentului Informatică- Direcția 
Economică 

147 Președinte 

 
 

28.04.2023 

stabilirea cuantumului brut al salariului lunar al 
domnului BUHUȘI SEBASTIAN consilier în cadrul 
Compartimentului Disciplina în Construcții- 
Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului 

146 Președinte 
 

28.04.2023 
stabilirea cuantumului brut al salariului lunar al 
doamnei BUHUȘI ANCA ELENA consilier în cadrul 
Serviciului Managementul Resurselor Umane 

145 Președinte 

 
 

28.04.2023 

stabilirea cuantumului brut al salariului lunar al 
domnului BUHUȘ ANDREI consilier în cadrul 
Compartimentului Monitorizare Servicii de 
Sănătate, Socio-Educative și Culturale- Direcția 
Dezvoltare și Cooperare 

144 Președinte 

 
 

28.04.2023 

stabilirea cuantumului brut al salariului lunar al 
domnului BOTEZATU BOGDAN RADU consilier în 
cadrul Serviciului Dezvoltare Locală, Management 
Proiecte și Informare Europeană – Direcția 
Dezvoltare și Cooperare  
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143 Președinte 

 
 

28.04.2023 

stabilirea cuantumului brut al salariului lunar al 
doamnei BOCĂNEȚ IONELA consilier juridic în 
cadrul Serviciului Juridic-Contencios și 
Coordonarea Consiliilor Locale- Direcția 
Administrație Publică 

142 Președinte 

 
28.04.2023 

stabilirea cuantumului brut al salariului lunar al 
domnului BOCĂNEȚ CLAUDIU consilier în cadrul 
Biroului Lucrări Publice, Investiții și Reabilitare 
Drumuri Județene – Direcția Tehnică 

141 Președinte 

 
 

28.04.2023 

stabilirea cuantumului brut al salariului lunar al 
doamnei BÎRTE MARICICA consilier în cadrul 
Serviciului Buget-Finanțe și Guvernanță 
Corporativă- Direcția Economică 

140 Președinte 
 

28.04.2023 
stabilirea cuantumului brut al salariului lunar al 
domnului BEȘLIU MARIAN arhitect șef al Direcției 
de Urbanism  și Amenajarea Teritoriului 

139 Președinte 
 

28.04.2023 
stabilirea cuantumului brut al salariului lunar al 
doamnei BELIGAN MARICICA, consilier în cadrul 
Serviciului Managementul Resurselor Umane 

138 Președinte 
 

28.04.2023 
stabilirea cuantumului brut al salariului lunar al 
domnului BARBU ALEXANDRU consilier la Cabinetul 
Președintelui 

137 Președinte 
 

28.04.2023 
stabilirea cuantumului brut al salariului lunar al 
doamnei BARACTARU ALINA RAMONA, consilier în 
cadrul Compartimentului Managementul Calității 

136 Președinte 

 
 

28.04.2023 

stabilirea cuantumului brut al salariului lunar al 
doamnei BALAN LILIANA  șef birou al Biroului 
Administrarea Domeniului Public și Privat al 
Județului- Direcția Economică 

135 Președinte 

 
 
 

28.04.2023 

stabilirea cuantumului brut al salariului lunar al 
domnului BALAN CLAUDIU IONUȚ consilier în cadrul 
Serviciului 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 

134 Președinte 

 
 

28.04.2023 

stabilirea cuantumului brut al salariului lunar al 
doamnei BAHNARIU GABRIELA consilier achiziții 
publice în cadrul Serviciului de Achiziții Publice și 
Contractarea Serviciilor Sociale 

133 Președinte 

 
 

28.04.2023 

stabilirea cuantumului brut al salariului lunar al 
doamnei AVĂDĂNEI MIRELA șef serviciu al 
Serviciului  Urbanism și Amenajarea Teritoriului 
din cadrul Direcției de Urbanism și Amenajarea 
Teritoriului 

132 Președinte 

 
 

28.04.2023 

stabilirea cuantumului brut al salariului lunar al 
domnului ATASIEI ANDREI consilier în cadrul 
Biroului Administrarea Domeniului Public și Privat 
al Județului- Direcția Economică 
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131 Președinte 

 
 

28.04.2023 

stabilirea cuantumului brut al salariului lunar al 
domnului ARUSOAIEI BOGDAN ANDREI consilier în 
cadrul Biroului Administrarea Domeniului Public și 
Privat al Județului- Direcția Economică  

130 Președinte 

 
 

28.04.2023 

stabilirea cuantumului brut al salariului lunar al 
doamnei ARCĂLEANU CRISTINA consilier în cadrul 
Biroului Relații cu Publicul și Consilierii, Relații 
Mass-Media, Informare Cetățeni- Direcția 
Administrație Publică 

129 Președinte 
28.04.2023 stabilirea cuantumului brut al salariului lunar al 

domnului ANTON AUREL director executiv adjunct 
al Direcției Economice 

128 Președinte 

 
 

28.04.2023 

stabilirea cuantumului brut al salariului lunar al 
domnului ANTOHI BOGDAN MANUEL consilier în 
cadrul Biroului Lucrări Publice, Investiții și 
Reabilitare Drumuri Județene-Direcția Tehnică 

127 Președinte 

 
 

28.04.2023 

stabilirea cuantumului brut al salariului lunar al 
domnului ANEI SORINEL șofer în cadrul Serviciului 
Administrativ, Protecția Muncii și Apărare 
Împotriva Incendiilor – Direcția Economică  

126 Președinte 

 
 

28.04.2023 

stabilirea cuantumului brut al salariului lunar al 
doamnei ANDRONIC MARILENA EUGENIA șef birou 
al Biroului Relații cu Publicul și Consilierii, Relații 
Mass-Media, Informare Cetățeni- Direcția 
Administrație Publică 

125 Președinte 

 
 

28.04.2023 

stabilirea cuantumului brut al salariului lunar al 
doamnei ALBU ALINA IZABELA consilier în cadrul 
Compartimentului Cooperare Internațională și 
Relații ONG- Direcția Dezvoltare și Cooperare  

124 Președinte 

 
 

28.04.2023 

stabilirea cuantumului brut al salariului lunar al 
domnului AIRINEI GABRIEL CRISTIAN consilier în 
cadrul Serviciului Dezvoltare Locală, Management 
Proiecte și Informare Europeană- Direcția 
Dezvoltare și Cooperare 

123 Președinte 28.04.2023 

stabilirea cuantumului brut al salariului lunar al 
domnului AGRIGOROAIEI VASILE muncitor calificat 
în cadrul Serviciului Administrativ, Protecția 
Muncii și Apărare Împotriva Incendiilor – Direcția 
Economică  

122 Președinte 28.04.2023 
stabilirea cuantumului brut al salariului lunar al 
domnului AGAFIȚEI EMILIAN director executiv al 
Direcției Dezvoltare și Cooperare  

121 Președinte 27.04.2023 
suspendarea raportului de serviciu al domnului 
MANOLE CRISTIAN, auditor în cadrul Biroului Audit 
Public Intern  

120 Președinte 26.04.2023 

încetarea contractului individual de muncă al 
domnului SAVA VASILE DĂNUȚ, portar în cadrul 
Serviciului Administrativ, Protecția Muncii și 
Apărare Împotriva Incendiilor- Direcția Economică 
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119 Președinte 25.04.2023 

acordarea gradației 4 corespunzătoare tranșei de 
vechime în muncă între 15 și 20 de ani, domnului 
BOTEZATU BOGDAN RADU, consilier la Direcția de 
Dezvoltare și Cooperare 

118 Președinte 25.04.2023 

numirea comisiei pentru predarea-preluarea 
bunurilor achiziționate în cadrul contractului nr. 
14872/29.09.2022: „Treaptă suplimentară pentru 
completarea Stației de tratare a levigatului din 
cadrul Centrului Integrat de Management al 
Deșeurilor Solide de la Roșiești”  

117 Președinte 24.04.2023 
aprobarea normelor proprii privind angajarea, 
lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor în 
cadrul Consiliului Județean Vaslui 

116 Președinte 24.04.2023 

admiterea cererii de schimbare pe cale 
administrativă a numelui de familie al domnului 
________________ din „_________” în 
„_________” 

115 Președinte 24.04.2023 

împuternicirea doamnei ______________, asistent 
maternal profesionist, să își dea acordul și să îl 
reprezinte pe minorul ______________ la Spitalul 
Județean de Urgență Vaslui  

114 Președinte 24.04.2023 

admiterea cererii de schimbare pe cale 
administrativă a numelui de familie al domnului 
_______________ din ″____________″ în 
″_________″ 

113 Președinte 24.04.2023 
numirea doamnei RINDER ANA SMARANDA, în 
funcția de manager al Spitalului Județean de 
Urgență Vaslui 

112 Președinte 21.04.2023 convocarea Consiliului Județean Vaslui în ședință 
ordinară 

111 Președinte 20.04.2023 

constituirea comisiei de concurs și a comisiei de 
contestație pentru analizarea noului proiect de 
management al Muzeului Județean ″Ștefan cel 
Mare″ Vaslui 

110 Președinte 13.04.2023 

constituirea comisiei de concurs și a comisiei de 
contestație pentru analizarea noului proiect de 
management al domnului Onciu Lucian Valentin, 
manager al Centrului Județean pentru 
Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale 
Vaslui 

109 Președinte 12.04.2023 

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

108 Președinte 12.04.2023 

menținerea în activitate și prelungirea 
contractului individual de muncă al domnului 
MATEI CORNELIU, portar în cadrul Direcției 
Economice 
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107 Președinte 12.04.2023 
suspendarea raportului de serviciu al doamnei 
BENCHEA CORINA, consilier în cadrul Serviciului 
Managementul Resurselor Umane  

106 Președinte 12.04.2023 
admiterea cererii de schimbare pe cale 
administrativă a numelui de familie al domnului 
______________ din  „__________“ în „________“ 

105 Președinte 10.04.2023 

numirea comisiei de recepție finală la obiectivul 
de investiție: Proiectare (PT+DDE) şi execuţie 
“Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 
245E: DN 24 (Bulboaca)-Zizinca-Deleni-Moreni-
DJ245L (Costeşti), km. 11+035 – 14+635 (L=3,600 
km), judeţul Vaslui” 

104 Președinte 07.04.2023 

delegarea dreptului de semnătură al șefului 
Serviciului Juridic-Contencios și Coordonarea 
Consiliilor Locale din cadrul Direcției 
Administrație Publică 

103 Președinte 07.04.2023 

modificarea Dispoziției președintelui Consiliului 
Județean Vaslui nr.404/2020 privind delegarea 
dreptului de semnătură al directorului executiv al 
Direcției Administrație Publică din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean 
Vaslui  

102 Președinte 07.04.2023 

modificarea Dispoziției președintelui Consiliului 
Județean Vaslui nr.193/2020 privind delegarea 
atribuțiilor și dreptului de semnătură ale 
secretarului general al județului, cu modificările 
ulterioare 

101 Președinte 07.04.2023 

numirea persoanei responsabile și a comisiei de 
evaluare pentru atribuirea contractului de 
achiziție publică având ca obiect Proiectare și 
execuție lucrări la obiectivul de investiție 
″Regiunea Nord-Est-Axa rutieră 4: Vaslui-
Reabilitare și modernizare Drum strategic 
județean Bârlad-Laza-Codăești ( DJ 245, DJ 245M, 
DJ 247, DJ 246)″- rest de executat-Lot 3 

100 Președinte 07.04.2023 

numirea Comisiei de evaluare a propunerilor de 
proiecte depuse în cadrul Programului Județului 
Vaslui pentru finanțare nerambursabilă a 
românilor de pretutindeni, pentru anul 2023 

99 Președinte 06.04.2023 
convocarea Consiliului Județean Vaslui în ședință 
ordinară 

98 Președinte 06.04.2023 

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

97 Președinte 06.04.2023 

admiterea cererii de schimbare pe cale 
administrativă a numelui de familie al domnului 
_______________ din „________” în 
„____________” 
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96 Președinte 05.04.2023 

constituirea comisiei de concurs și a comisiei de 
soluționare a contestațiilor, la concursul sau 
examenul de promovare în grad profesional, 
funcție publică de execuție, organizat în data de 
16.05.2023, proba scrisă 

95 Președinte 05.04.2023 

constituirea comisiei de concurs și a comisiei de 
soluționare a contestațiilor, la concursul sau 
examenul de promovare în grad profesional,  
funcție publică de execuție , organizat în data de 
16.05.2023, proba scrisă 

94 Președinte 05.04.2023 

constituirea comisiei de concurs și a comisiei de 
soluționare a contestațiilor, la concursul sau 
examenul de promovare în grad profesional, 
funcție publică de execuție, organizat în data de 
16.05.2023, proba scrisă  

93 Președinte 04.04.2023 

numirea comisiei de recepție la terminarea 
lucrărilor la obiectivul de investiţii “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” 

92 Președinte 03.04.2023 

împuternicirea doamnei ________________, 
asistent maternal profesionist, să își dea acordul și 
să îl reprezinte pe minorul 
_____________________ la Spitalul Județean de 
Urgență Vaslui  

91 Președinte 31.03.2023 

aprobarea caietului de obiective pentru 
întocmirea proiectului de management în vederea 
încheierii noului contract de management la 
Muzeul Județean “Ștefan cel Mare” Vaslui 
 

90 Președinte 31.03.2023 
aprobarea rezultatului evaluării pentru anul 2022 
a managementului la Muzeul “Vasile Pârvan” 
Bârlad 

89 Președinte 29.03.2023 

aprobarea Programului de pregătire a personalului 
din aparatul de specialitate al Consiliului Județean 
Vaslui, care are acces la informaţii clasificate, 
pentru anul 2023 

88 Președinte 29.03.2023 

aprobarea controalelor periodice ce urmează a fi 
efectuate în anul 2023, de către funcționarul de 
securitate privind modul de aplicare a măsurilor 
legale de protecție a informațiilor clasificate  

87 Președinte 29.03.2023 

numirea comisiei de recepție la terminarea 
lucrărilor la obiectivul de investiţii “Proiectare (PT 
+ DDE ) și execuție – Modernizare drum județean 
DJ 246: DJ 247 (Codăești) – Rediu Galian – Tăcuta 
– Focșasca – lim. Jud. Iași, km 5+499 – 13+635, 
județul Vaslui” 
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86 Președinte 27.03.2023 
stabilirea cuantumului indemnizației lunare 
pentru domnul MARIAN DAN-MIHAI, vicepreședinte 
al Consiliului Județean Vaslui 

85 Președinte 27.03.2023 
stabilirea cuantumului indemnizației lunare 
pentru domnul TRIFAN CIPRIAN-IONUȚ, 
vicepreședinte al Consiliului Județean Vaslui  

84 Președinte 27.03.2023 
stabilirea cuantumului indemnizației lunare 
pentru domnul BUZATU DUMITRU, președinte al 
Consiliului Județean Vaslui 

83 Președinte 22.03.2023 

aprobarea caietului de obiective pentru 
întocmirea proiectului de management în vederea 
încheierii noului contract de management la 
Centrul Județean pentru Conservarea și 
Promovarea Culturii Tradiționale Vaslui 

82 Președinte 22.03.2023 

încetarea suspendării raportului de serviciu al 
domnului AIRINEI GABRIEL CRISTIAN, consilier la 
Serviciul Dezvoltare Locală, Management Proiecte 
și Informare Europeană din cadrul Direcției 
Dezvoltare și Cooperare 

81 

 
 
 
 
 

Președinte 17.03.2023 

îndreptarea erorii materiale din cuprinsul 
Dispoziției președintelui Consiliului Județean 
Vaslui nr. 75/2023 pentru modificarea articolului 
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 modificările și 
completările ulterioare 

80 
 

Președinte 17.03.2023 
numirea membrilor unității de implementare și 
monitorizare a proiectului „Construire secții la 
Spitalul nr.2 Vaslui” 

79 

 
 
 

Președinte 16.03.2023 

numirea comisiei de recepție a serviciilor de 
consultanță de specialitate la obiectivul de 
investiții „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)”, lotul nr.1, lotul 
nr.2 și lotul nr. 3 

78 
 

Președinte 15.03.2023 
numirea comisiei de recepție la terminarea 
lucrărilor de reparații și extindere a instalației 
electrice la Poligon Delea din Municipiul Vaslui 

77 Președinte 15.03.2023 convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă 
ordinară 
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76 Președinte 14.03.2023 

modificarea și completarea anexei nr.2 la 
Dispoziția președintelui Consiliului Județean 
Vaslui nr.61/2023 privind organizarea evaluării 
activității desfășurate în anul 2022 de către 
managerul Spitalului Județean de Urgență Vaslui  

75 Președinte 10.03.2023 

modificarea articolului 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 modificările și 
completările ulterioare 

74 Președinte 10.03.2023 

modificarea componenței comisiilor constituite 
conform Dispoziției președintelui Consiliului 
Județean Vaslui nr.111/2022 privind 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), 
infrastructură 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” 

73 Președinte 09.03.2023 

acordarea gradației 5 corespunzătoare tranșei de 
vechime în muncă peste 20 de ani, doamnei Marin 
Diana, consilier achiziții publice la Serviciul de 
Achiziții Publice și Contractarea Serviciilor Sociale 

72 Președinte 06.03.2023 

modificarea componenței comisiilor constituite 
conform Dispoziției nr. 370/2019 privind numirea 
comisiilor de recepţie a serviciilor achiziţionate în 
cadrul proiectului <<REABILITARE, MODERNIZARE 
ȘI DOTARE ȘCOALA PROFESIONALĂ SPECIALĂ 
,,SFÂNTA ECATERINA”, HUȘI>>, cu  modificările și 
completările ulterioare 

71 Președinte 06.03.2023 
aprobarea rezultatului evaluării finale a 
managementului la Muzeul Județean ″Ștefan cel 
Mare″ Vaslui 

70 Președinte 03.03.2023 
constituirea comisiilor de evaluare și de 
soluţionare a contestațiilor la evaluarea anuală a 
managementului la Muzeul “Vasile Pârvan” Bârlad 

69 Președinte 03.03.2023 

modificarea Dispoziției președintelui Consiliului 
Județean Vaslui 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 
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68 Președinte 03.03.2023 

numirea persoanei responsabile și a comisiei de  
evaluare pentru atribuirea contractului de 
achiziție publică având ca obiect “Execuție lucrări 
pentru obiectivul de investiții – Construire secții la 
Spitalul nr.2 Vaslui” 

67 Președinte 03.03.2023 

modificarea 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, cu modificările și 
completările ulterioare 

66 Președinte 03.03.2023 

modificarea Dispoziției președintelui Consiliului 
Județean Vaslui nr.25/2020 privind numirea 
comisiei de recepţie a serviciilor de elaborare 
documentație tehnico-economică  proiect  ”Ștefan 
cel Mare-istorie comună, patrimoniu comun, 
Soroca-Vaslui” 

65 Președinte 03.03.2023 

modificarea Dispoziției președintelui Consiliului 
Județean Vaslui nr.204/2021 privind numirea 
membrilor comisiilor de recepție a serviciilor 
achiziționate în cadrul proiectului „Ștefan cel 
Mare - istorie comună, patrimoniu comun, Soroca- 
Vaslui”, Cod EMS -ENI 1HARD/2.1/50 

64 Președinte 03.03.2023 
acordul pentru eliberarea pașaportului minorei 
________________ 

63 Președinte 02.03.2023 
organizarea evaluării anuale a managementului la 
Muzeul “Vasile Pârvan” Bârlad  

62 Președinte 02.03.2023 

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

61 Președinte 02.03.2023 
organizarea evaluării activității desfășurate în 
anul 2022 de către managerul Spitalului Județean 
de Urgență Vaslui  

60 Președinte 01.03.2023 
admiterea cererii de schimbare pe cale 
administrativă a numelui de familie al doamnei 
________________ din „_________” în „________” 

59 Președinte 01.03.2023 

admiterea cererii de schimbare pe cale 
administrativă a numelui de familie al minorului 
__________________ din „________” în 
„________” 

58 Președinte 01.03.2023 

admiterea cererii de schimbare pe cale 
administrativă a numelui de familie al minorului 
_____________________ din „________” în 
„_________” 

57 Președinte 01.03.2023 
admiterea cererii de schimbare pe cale 
administrativă a numelui de familie al domnului 
_______________ din „______” în „_______” 
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56 Președinte 22.02.2023 

admiterea cererii de schimbare pe cale 
administrativă a numelui de familie al doamnei 
________________ din ″________________″ în 
″_________________″ 

55 Președinte 22.02.2023 

admiterea cererii de schimbare pe cale 
administrativă a numelui de familie al doamnei 
____________ din ″_________″ în 
″______________″ 

54 Președinte 22.02.2023 

modificarea Dispoziției președintelui Consiliului 
Județean Vaslui nr. 369/2019 privind numirea 
comisiilor de recepţie a serviciilor achiziţionate în 
cadrul proiectului „EXTINDERE UNITATE DE PRIMIRI 
URGENȚE ȘI REALIZARE HELIPORT”, Cod SMIS 
121069 , cu modificările ulterioare 

53 Președinte 17.02.2023 
convocarea Consiliului Județean Vaslui în ședință 
ordinară 

52 Președinte 17.02.2023 

modificarea art.1 alin.(1) din anexa la Dispoziția 
președintelui Consiliului Județean Vaslui 
nr.37/2023 privind aprobarea Regulamentului de 
organizare şi desfășurare a concursului pentru 
ocuparea funcției de manager persoană fizică la 
Spitalul Județean de Urgență Vaslui 

51 Președinte 16.02.2023 

modificarea Dispoziției președintelui Consiliului 
Județean Vaslui nr.174/29.07.2021 privind 
numirea membrilor echipei de implementare a 
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 si 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” 

50 Președinte 16.02.2023 

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”, cu  modificările și 
completările ulterioare 

49 Președinte 15.02.2023 

împuternicirea doamnei ___________, asistent 
maternal profesionist, să își dea acordul și să îl 
reprezinte pe minorul _______________ la Spitalul 
Județean de Urgență Vaslui 

48 Președinte 14.02.2023 

constatarea încetării de drept a raportului de 
serviciu al doamnei BUHUȘ RODICA, din funcția 
publică de execuție e consilier juridic la Direcția 
Administrație Publică 
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47 Președinte 14.02.2023 

modificarea Dispoziției președintelui Consiliului 
Județean Vaslui nr. 173/2021 privind numirea 
membrilor echipei de implementare a proiectului 
„Let's discover Stefan cel Mare traces 
together”(Pe urmele lui Ștefan cel 
Mare)1HARD/2.1/107 

46 Președinte 13.02.2023 

numirea persoanei responsabile și a comisiei de 
evaluare pentru atribuirea contractului de 
achiziție sectorială având ca obiect ″Delegarea 
gestiunii serviciului de transport public județean 
de persoane prin curse regulate în județul Vaslui″, 
pentru cele 16 loturi anulate din sistemul SEAP 

45 Președinte 10.02.2023 
acordul pentru eliberarea pașaportului minorei 
_______________________  

44 Președinte 10.02.2023 

modificarea  Dispozitiei președintelui Consiliului 
Județean Vaslui nr. 411/2018 privind  numirea 
comisiilor de recepție a serviciilor achiziționate în 
cadrul proiectului “Regiunea Nord-Est- Axa rutieră 
strategică 4: Vaslui, Reabilitare și modernizare 
drum strategic județean Bârlad – Laza – Codăești 
(DJ 245, DJ 245 M, DJ 247, DJ 246)”, cu 
modificările ulterioare 

43 Președinte 10.02.2023 

modificarea articolului 1 al Dispoziției 
președintelui Consiliului Județean Vaslui nr. 
196/2019 privind numirea echipei de 
implementare a proiectului „Extindere Unitate de 
Primiri Urgențe și Realizare Heliport”, cu 
modificările și completările ulterioare 

42 Președinte 09.02.2023 

împuternicirea unor persoane din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean 
Vaslui pentru executarea operațiunilor de 
predare-primire a corespondenței neclasificate și 
clasificate prin sistemul MES@GER  

41 Președinte 08.02.2023 

numirea comisiei de recepție pentru bunurile 
achiziționate în cadrul contractului 
nr.14872/29.09.2022: „Treaptă suplimentară 
pentru completarea Stației de tratare a levigatului 
din cadrul Centrului Integrat de Management al 
Deșeurilor Solide de la Roșiești”  

40 Președinte 08.02.2023 

reluarea activității ca urmare a încetării 
suspendării raportului de serviciu la inițiativa 
doamnei BARACTARU ALINA RAMONA, consilier în 
cadrul compartimentului Managementul calității 

39 Președinte 08.02.2023 

reluarea activității ca urmare a încetării 
suspendării raportului de serviciu la inițiativa 
domnului BUHUȘ ANDREI, consilier în cadrul 
Direcției Dezvoltare și Cooperare 
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38 Președinte 08.02.2023 

constituirea comisiilor de evaluate și de 
soluționare a contestațiilor la evaluarea finală a 
managementului la Muzeul Județean ″Ștefan cel 
Mare″ 

37 Președinte 08.02.2023 

aprobarea Regulamentului de organizare și 
desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției 
de manager persoană fizică la Spitalul Județean de 
Urgență Vaslui 

36 Președinte 07.02.2023 acordul pentru eliberarea cărții de identitate 
minorei ______________ 

35 Președinte 07.02.2023 acordul pentru eliberarea pașaportului minorului 
___________________ 

34 Președinte 07.02.2023 organizarea evaluării finale a managementului la 
Muzeul Județean ″Ștefan cel Mare″ Vaslui 

33 Președinte 03.02.2023 

modificarea articolului 1 al Dispoziției 
președintelui Consiliului Județean Vaslui 
nr.140/2018 privind 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 245 M, DJ 247, DJ 246)‟, cu 
modificările și completările ulterioare 

32 Președinte 01.02.2023 

suspendarea raportului de serviciu al domnului 
AIRINEI GABRIEL CRISTIAN, consilier la Serviciul 
Dezvoltare Locală, Management Proiecte și 
Informare Europeană din cadrul Direcției 
Dezvoltare și Cooperare 

31 Președinte 01.02.2023 

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 

30 Președinte 01.02.2023 

numirea comisiei de recepție la terminarea 
lucrărilor la obiectivul de investiţii ”Reabilitarea 
sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de 
canalizare și a stațiilor de epurare a apelor uzate 
din municipiile Vaslui, Bârlad, Husi și orașul 
Negrești – Etapa a II-a  Municipiul Vaslui, Obiect: 
Stațíe de pompare ape uzate (SPAU), str. Gh. 
Doja” 

29 Președinte 31.01.2023 

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

28 Președinte 30.01.2023 

încetarea raportului de serviciu al domnului 
IORDACHE IULIAN, din funcția publică de execuție 
de consilier în cadrul Direcției Dezvoltare și 
Cooperare 
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27 Președinte 30.01.2023 

prelungirea suspendării 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 

26 Președinte 30.01.2023 
organizarea evaluării finale a managementului la 
Centrul Județean pentru Conservarea și 
Promovarea Culturii Tradiționale Vaslui 

25 Președinte 30.01.2023 

numirea directorului medical, directorului 
financiar-contabil și directorului de îngrijiri- 
membri interimari ai comitetului director la 
Spitalul Județean de Urgență Vaslui 

24 Președinte 27.01.2023 

acordarea gradației 4 corespunzătoare tranșei de 
vechime în muncă de la 15 la 20 de ani, domnului 
Sava Vasile Dănuț, portar la Serviciul 
Administrativ, Protecția Muncii și apărare 
Împotriva Incendiilor Direcția Economică 

23 Președinte 27.01.2023 

acordarea gradației 5 corespunzătoare tranșei de 
vechime în muncă peste 20 de ani, doamnei Crețu 
Irina Adriana, consilier la Serviciul contabilitate –
Direcția Economică 

22 Președinte 27.01.2023 convocarea Consiliului Județean Vaslui în ședință 
ordinară 

21 Președinte 26.01.2023 acordul pentru eliberarea pașaportului minorului 
_____________ 

20 Președinte 26.01.2023 
admiterea cererii de schimbare pe cale 
administrativă a numelui de familie al doamnei 
__________________ din „______” în „_______” 

19 Președinte 26.01.2023 prelungirea timpului de lucru cu 1 oră pe zi în 
intervalul 01 februarie-10 februarie 2023 

18 Președinte 26.01.2023 
stabilirea cuantumului brut al salariului lunar al 
domnului SAVA VASILE DĂNUȚ, portar în cadrul 
Direcției Economice 

17 Președinte 26.01.2023 
stabilirea cuantumului brut al salariului lunar al 
domnului MATEI CORNELIU, portar în cadrul 
Direcției Economice 

16 Președinte 26.01.2023 

promovarea domnului LUNGU IONEL în funcția de 
execuție în regim contractual de muncitor 
calificat, treapta profesională I în cadrul Direcției 
Economice 

15 Președinte 26.01.2023 

promovarea domnului COVALIU MARCEL în funcția 
de execuție în regim contractual de muncitor 
calificat, treapta profesională I în cadrul Direcției 
Economice 

14 Președinte 26.01.2023 

promovarea domnului AGRIGOROAIEI VASILE în 
funcția de execuție în regim contractual de 
muncitor calificat, treapta profesională I în cadrul 
Direcției Economice 
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13 Președinte 26.01.2023 

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)1 hard/ 2.1/107 

12 Președinte 16.01.2023 

delegarea temporară a unor atribuții 
corespunzătoare funcției publice de execuție 
vacante, de consilier clasa I, gradul profesional 
superior, 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  

11 Președinte 16.01.2023 

modificarea Dispoziției președintelui Consiliului 
Județean Vaslui nr.238/2020 privind constituirea 
Comisiei de selecționare a documentelor de arhivă 
create și deținute de Consiliul Județean Vaslui 

10 Președinte 16.01.2023 

numirea doamnei BÎRTE MARICICA, prin transfer la 
cerere, în funcția publică de execuție de consilier, 
clasa I, grad profesional superior în cadrul 
Direcției Economice 

09 Președinte 16.01.2023 acordul pentru eliberarea pașaportului minorei 
___________________ 

08 Președinte 12.01.2023 convocarea Consiliului Județean Vaslui în ședință 
ordinară   

07 Președinte 11.01.2023 

aprobarea efectuării de către personalul 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean 
Vaslui a concediului de odihnă restant, aferent 
anului 2022, într-o perioadă de 18 luni, începând 
cu data de 01.01.2023 

06 Președinte 10.01.2023 

modificarea Dispoziției președintelui Consiliului 
Județean Vaslui nr.140/2018 privind 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 245 M, 
DJ 247, DJ 246)‟, cu modificările și completările 
ulterioare  

05 Președinte 10.01.2023 
acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de 
dezvoltare a bugetului local al județului Vaslui, din 
excedentul bugetului local al județului Vaslui 

04 Președinte 06.01.2023 
admiterea cererii de schimbare pe cale 
administrativă a numelui de familie al minorei 
__________ din „________‟ în „________‟ 



                            Registrul pentru evidența dispozițiilor 
                          președintelui Consiliului Județean Vaslui  
  

03 Președinte 05.01.2023 

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‟ 

02 Președinte 05.01.2023 

numirea persoanei responsabile și a comisiei de 
evaluare pentru atribuirea contractului de 
achiziție publică având ca obiect „Licențe în 
cadrul proiectului „Digitalizarea activității 
Consiliului Județean Vaslui – soluție pentru 
creșterea eficienței ” cod SIPOCA 1223, cod SMIS 
153593” 

01 Președinte 05.01.2023 
numirea comisiei de stabilire a consumului mediu 
de carburant pentru autoturisme din parcul auto 
al Consiliului Județean Vaslui 

 


