
ROMÂNIA 
JUDEȚUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
PREȘEDINTE 
 

DISPOZIȚIA nr.   127 / 2020         
privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru închirierea,  

prin licitație publică, a unor spații aflate în domeniului public al județului Vaslui 
 
având în vedere: 

 referatul de aprobare al proiectului de dispoziție propus de Direcția Economică 
din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean nr. 6759/11.05.2020; 

 adresa Administrației Județene a Finanțelor Publice Vaslui nr. 5885/23.04.2020; 

 Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 67/2020 privind aprobarea închirierii, 
prin licitație publică, a unor spații aflate în domeniul public al județului Vaslui; 

în conformitate cu art. 338 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) potrivit Ordonanței 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. – Se numește comisia de evaluare a ofertelor pentru închirierea, prin 

licitație publică, a unor spații aflate în domeniului public al județului Vaslui, în următoarea 
componență: 

- Președinte :  Toma Cătălin – Director executiv adjunct – Direcția Tehnică; 
- Membri: Atasiei Andrei – Consilier - Direcția Economică; 

  Cheser Gina – Consilier - Direcția Economică; 
  Dudău Alexandru – Consilier – Direcția Tehnică; 
  Panțîru Mihăiță – Șef birou C.S.I. – A.J.F.P. Vaslui; 

- Membri supleanți: 
  Vieru Mariana – Director executiv – Direcția Tehnică; 
  Novac Leonid – Consilier – Direcția Economică; 
  Antronache Iulian – Inspector superior – A.J.F.P. Vaslui. 

Art. 2. – (1) Membrii comisiei de evaluare a ofertelor vor fi convocați pe data de 
25.05.2020, ora 10, la sediul Consiliului Județean Vaslui.  

  (2) Comisia de evaluare a ofertelor prevăzută la art. 1 își va desfășura 
activitatea în conformitate cu prevederile art. 317 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

Art. 3. – Prezentul act administrativ se va comunica fiecărei persoane nominalizate 
la art. 1, precum și Direcției Economice a Consiliului Județean Vaslui în vederea ducerii la 
îndeplinire. 

Vaslui, 12.05.2020 
 PREȘEDINTE, 

Dumitru Buzatu 
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