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PREȘEDINTE 
 
 

DISPOZIȚIA Nr. 189 /2020 
privind numirea comisiei speciale de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public 

și privat 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. 
10880/17.07.2020; 

în conformitate cu prevederile: 
-  art. 289 alin. (2) – (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
- art. 5 și 6 din Hotărârea Guvernului nr. 392/2020 privind aprobarea Normelor 

tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al 
comunelor, al orașelor, al municipiilor și al județelor; 

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 specială de inventariere a bunurilor care alcătuiesc 

domeniul public și privat al Județului Vaslui, în următoarea componență: 
a) Componența comisiei: 
Președinte :  

- Vasile Mariciuc – vicepreședintele consiliului județean; 
Membri: 

- Diana-Elena Ursulescu – secretar general al județului; 
- Simona Ștefania Onică – șef serviciu, Serviciul Contabilitate; 
- Marian Beșliu – arhitect șef; 
- Andrei Atasiei – consilier, Biroul Administrarea Domeniului Public și Privat al 

Județului; 
- Mihaela Dragomir – director executiv, Direcția Administrație Publică; 
- Mariana Vieru – director executiv, Direcția Tehnică. 

 
b) Membri supleanți: 

- Valeriu Caragață – administrator public; 
- Marilena Eugenia Andronic – șef birou, Biroul Relații cu Publicul și Consilierii, 

Relații Mass-Media, Informare Cetățeni; 
- Leonid Novac – consilier, Serviciul Contabilitate; 
- Mirela Avădănei – șef serviciu, Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului; 



- Andrei Bogdan Arusoaiei – consilier, Biroul Administrarea Domeniului Public și 
Privat al Județului; 

- Gache Cristina Valeria – consilier juridic, Direcția Administrație Publică; 
- Cătălin Alexandru Toma – director executiv adjunct, Direcția Tehnică. 

Art. 2 – Comisia specială de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul 
public și privat al Județului Vaslui, prevăzută la art. 1 își va desfășura activitatea în 
conformitate cu prevederile art. 289 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 6 din 
Hotărârea Guvernului nr. 392/2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea 
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunelor, al orașelor, al 
municipiilor și al județelor. 
              Art. 3. – Se abrogă Dispoziția președintelui Consiliului Județean Vaslui nr. 531/2019 
privind numirea comisiei speciale de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public 
al UAT Județul Vaslui, cu modificările ulterioare. 

Art. 4 – Prezentul act administrativ se va comunica persoanelor nominalizate la art. 
1, precum și Direcției Economice a Consiliului Județean Vaslui în vedere ducerii la îndeplinire. 

 
                                                                              Vaslui,  21 iulie 2020 
 
 
 PREȘEDINTE, 
Dumitru Buzatu 
 

                                                               Contrasemnează pentru legalitate: 
                                                               SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI 

                                                             Ursulescu Diana-Elena 
 
 
 

                                                               DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 
                                                                Director Executiv,  
                                                               Dragomir Mihaela 


