
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
 
 

DISPOZIŢIA  nr. 311 
privind aprobarea procedurii proprii pentru organizarea şi desfăşurarea procedurilor 
de atribuire a contractelor de achiziție publică ce au ca obiect servicii sociale și alte 

servicii specifice prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile 
publice, cu modificările și completările ulterioare 

 
Având în vedere referatul de aprobare a proiectului de dispoziție privind 

aprobarea procedurii proprii pentru organizarea şi desfăşurarea procedurilor de 
atribuire a contractelor de achiziție publică ce au ca obiect servicii sociale și alte 
servicii specifice prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile 
publice, propus de Serviciul de achiziţii publice și contractarea serviciilor sociale, nr. 
18.580/14.12.2021; 

în conformitate cu prevederile: 
- art. 68 alin. (1) lit. h)  și art. 111 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind 

achiziţiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- H.G. nr. 395/2016  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-
cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările 
ulterioare; 

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

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 
Dumitru Buzatu, președinte al Consiliului Judeţean Vaslui, 

 
DISPUN: 

 
Art.1. - Se aprobă procedura proprie pentru organizarea şi desfăşurarea 

procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică ce au ca obiect servicii 
sociale și alte servicii specifice prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 98/2016 privind 
achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare, potrivit  anexei care 
face parte integrantă din prezenta dispoziţie. 

Art.2 . – De la data intrării în vigoare a prezentului act administrativ, Dispoziția 
președintelui Consiliului Județean Vaslui nr. 491/2018 privind aprobarea procedurii 
proprii pentru organizarea şi desfăşurarea procedurilor de atribuire a contractelor de 
achiziție publică ce au ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice din categoria 
celor incluse în anexa nr. 2 la Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu 
modificările și completările ulterioare, cu valoarea estimată fără TVA mai mică decât 
cea prevazută la art. 7 alin. (1) lit. d), cu modificările și completările ulterioare, se 
abrogă. 
           Art.3. - Aducerea la îndeplinire a prezentului act administrativ revine 
direcțiilor/serviciilor și compartimentelor independente din cadrul apararului de 
specialitate al Consiliului Județean Vaslui. 



 
 

           Art.4. – Secretarul general al județului, prin intermediul Direcției 
Administrație Publică din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean, va 
comunica prezenta dispoziție Instituției Prefectului – Județul Vaslui, direcțiilor/ 
serviciilor și compartimentelor independente din cadrul apararului de specialitate al 
consiliului județean și va asigura publicarea acesteia pe site-ul instituției și în 
Monitorul Oficial Local. 
 

                                      Dată astăzi, 30.12.2021 
  
                                                                                                                                         
 

     PREŞEDINTE, 
            Dumitru Buzatu 

 
 
 
                     Contrasemnează  pentru legalitate: 

               SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI,  
                                          Diana-Elena Ursulescu 

 
 
 
 

  
 

 
 


