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DISPOZIŢIA nr. 183 / 2020  

pentru modificarea Dispoziției nr. 276/2016 privind 
reorganizarea Comisiei pentru probleme de apărare, cu modificările și 

completările ulterioare 
 

Având în vedere: 
- referatul de aprobare a proiectului de dispoziție propus de președintele 

Comisiei pentru probleme de apărare nr. 10277/2020; 
- Dispoziția președintelui Consiliului Județean Vaslui nr. 276/2016 privind 

reorganizarea Comisiei pentru probleme de apărare, cu modificările și completările 
ulterioare; 

în conformitate cu: 
- prevederile art. 41 alin. (2) din Legea nr. 477/2003 privind pregătirea 

economiei naționale și a teritoriului pentru apărare, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- dispozițiile art. 60 și ale art. 61 din Hotărârea Guvernului nr. 370/2004 
pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 477/2003; 

- prevederile art. 9 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1204/2007 
privind asigurarea forței de muncă necesare pe timpul stării de asediu, la 
mobilizare și pe timpul stării de război, cu modificările și completările ulterioare; 

      - în  temeiul  dispozițiilor  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, 
 

DISPUN: 
 

Art.I. - Art. 1 din Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Vaslui       
nr. 276/2016 privind reorganizarea Comisiei pentru probleme de apărare, cu 
modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins: 

“Art. 1 - Se reorganizează Comisia pentru probleme de apărare în vederea 
organizării, coordonării și îndrumării activității din domeniul pregătirii economiei 
naționale și a teritoriului pentru apărare, în următoarea componență: 

Președinte: Mariciuc Vasile, vicepreședinte al Consiliului Județean 
Vaslui; 

Membri:  Beşliu Marian, arhitect șef, Direcția Urbanism și amenajarea 
teritoriului; 

   Anton Aurel, director executiv adjunct, Direcția economică;  
   Iordache Iulian, consilier, Direcția tehnică; 

Buhuși Anca Elena, consilier, Serviciul management resurse umane, 
relații    mass-media, informare cetățeni; 

      Secretar: Ochianu Gheorghe, consilier, Compartimentul Documente 
Clasificate și GDPR.” 



 Art.II. Celelalte prevederi ale Dispoziției președintelui Consiliului 
Județean Vaslui nr. 276/2016 privind reorganizarea Comisiei pentru probleme de 
apărare, cu modificările și completările ulterioare, rămân neschimbate. 

Art.III. Prezentul act administrativ se va comunica persoanelor 
nominalizate la art. 1, precum și domnului Anton Aurel, funcționar de securitate în 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui în vederea aducerii 
la îndeplinire. 
 

Dată astăzi, 15 iulie 2020 
 

 
       P R E Ş E D I N T E, 
         Dumitru Buzatu 
 

  
Contrasemnează pentru legalitate:   

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,                                                                                                                                                                                            
Diana-Elena Ursulescu                                                                             

 
 

 
 

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ,                                                                       
p. Director executiv, 

                                                                       ȘEF SERVICIU,                                                                     
Mihaela Dragomir   

 
 


