
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
P R E Ş E D I N T E 
 

D I S P O Z I Ţ I A   nr. 115/2020 
pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a legislației privind utilizarea 

semnăturii electronice și a documentelor electronice  
la nivelul Consiliului Județean Vaslui 

 
Având în vedere referatul de aprobare a proiectului de dispoziție propus de 

Direcția Administrație Publică din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean, 
nr. 6136/28.04.2020;        

în conformitate cu prevederile: 
- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 38/2020 privind utilizarea înscrisurilor 

în formă electronică la nivelul autorităților și instituțiilor publice; 
- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 39/2020 pentru completarea Legii           

nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată; 
- Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare; 
- Regulamentului Parlamentului European nr. 910/2014 privind identificarea 

electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de 
abrogare a Directivei nr.1999/93/CE; 

- art. 191 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, 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 Județean Vaslui,                                                                                                                                  
 

D I S P U N : 
 

Art.1. – (1) Se constituie Grupul de lucru responsabil de implementarea 
măsurilor pentru utilizarea semnăturii electronice și a documentelor electronice la nivelul 
Consiliului Județean Vaslui, în următoarea componență: 

       Coordonator: Caragață Valeriu - administrator public al Județului Vaslui; 
       Membri: Andronic Marilena-Eugenia - șef birou, Direcția Administrație Publică; 

Vasiliu Corneliu Irinel – consilier, Direcția Dezvoltare și Cooperare; 
Purice Daniel - consilier, Direcția Economică; 
Turcu Silvia - consilier, Direcția Tehnică; 
Sîrbu Margareta - consilier, Serviciul Managementul Resurselor Umane; 
Avădănei Mirela - șef serviciu, Direcția Urbanism și Amenajarea 

Teritoriului; 
Manolachi Petrică - șef serviciu, Serviciul de Achiziții Publice și 

Contractarea  Serviciilor Sociale; 
Fîră Ovidiu – Adrian - șef birou, Biroul Audit Public Intern; 
Baractaru Alina - consilier, Compartimentul Managementul Calității. 

(2) Grupul de lucru constituit conform alin. (1) va avea următoarele responsabilități: 
a) solicită și centralizează propunerile compartimentelor de specialitate ale 

aparatului propriu al consiliului județean cu privire la serviciile online disponibile sau care 
pot fi prestate online de aparatul de specialitate al consiliului județean; 

b) supune spre aprobare conducerii instituției situația privind funcționarii din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui care vor utiliza semnătura 
electronică pentru semnarea actelor întocmite în exercitarea atribuțiilor de serviciu; 

c) formulează propuneri pentru stabilirea tipului de semnătură electronică 
aplicabilă actelor interne emise în format electronic la nivelul consiliului județean; 



d) asigură colaborarea cu Serviciul de Telecomunicații Speciale pentru furnizarea 
serviciilor de certificare calificată destinate personalului autorizat din cadrul Consiliului 
Județean Vaslui, în scopul îndeplinirii atribuțiilor funcționale; 

e) face propuneri cu privire la condițiile necesare pentru primirea online a 
înscrisurilor semnate cu semnătură electronică de persoanele fizice sau juridice;  

f) asigură publicarea pe site-ul consiliului județean a informațiilor privind 
modalitatea de primire a înscrisurilor semnate cu semnătură electronică. 

Art.2. - 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, structurilor funcționale ale aparatului de 
specialitate ale Consiliului Județean Vaslui, precum și persoanelor nominalizate la art.(1) 
alin. (1) în vederea ducerii la îndeplinire. 

 
        Dată astăzi, 28.04. 2020 

 

          PREŞEDINTE,   
                            Dumitru Buzatu  
 
 
 
                                                                                    Contrasemnează pentru legalitate: 

                                                              SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 
                                                                                               Diana-Elena Ursulescu  

 
 
 

                                                                               DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ, 
                                                                               p. Director Executiv, 

                                                                             Șef serviciu, 
                                                                           Dragomir Mihaela                      


