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P R E Ş E D I N T E 
 
 

D I S P O Z I Ţ I A   nr. 192 / 2020 
pentru modificarea Dispoziției președintelui Consiliului Județean Vaslui nr.110/2020 

privind stabilirea tipului de semnătură electronică aplicabilă pentru utilizarea de 
către persoanele fizice sau juridice a serviciilor prestate online de aparatul de 

specialitate al 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.  11148/22.07.2020;  

- adresa Compartimentului Managementul Calității nr. 11128/22.07.2020; 
în conformitate cu prevederile: 
- art.5 alin.(2) și alin.(4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 38/2020 

privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităților și instituțiilor 
publice; 

- Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, 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 Județean Vaslui,                                                                                                                                   
 

D I S P U N : 
 

Art.I. – Art. 1 din Dispoziția președintelui Consiliului Județean Vaslui 
nr.110/2020 privind stabilirea tipului de semnătură electronică aplicabilă pentru 
utilizarea de către persoanele fizice sau juridice a serviciilor prestate online de aparatul 
de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, se modifică și va avea următorul cuprins: 

“Art.1. – Se stabilește semnătura electronică calificată și simplă ca tip de 
semnătură electronică aplicabilă pentru utilizarea de către persoanele fizice sau 
juridice a serviciilor publice prestate online de aparatul de specialitate al Consiliului 
Județean Vaslui, după cum urmează: 

1. semnătură electronică calificată pentru următoarele servicii publice: 
- emitere certificate de urbanism digitale; 
- elaborare autorizații de amplasare pentru acces pe drumurile 

județene. 
2. semnătură electronică simplă pentru următoarele servicii publice: 

- servicii de achiziții publice și contractarea serviciilor sociale; 
- activitatea de petiționare, conform prevederilor Ordonanței Guvernului 
nr.27/2002 privind activitatea de soluționare a petițiilor, cu modificările 
și completările ulterioare; 
- comunicarea de informații de interes public la cerere, conform 
prevederilor Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de 
interes public, cu modificările și completările ulterioare. 

Art.II. – Celelalte prevederi ale Dispoziției nr.110/2020 rămân neschimbate. 
Art.III. - 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 și va proceda la 
publicarea actului administrativ pe site-ul consiliului județean. 

 
                                                             Dată astăzi, 22.07.2020 

 

          PREŞEDINTE,   
                           Dumitru Buzatu  
 
 
                                                                                   Contrasemnează pentru legalitate: 

                                                                  SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 
                                                                                                  Diana-Elena Ursulescu  

 
 
 

                                                                               DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ, 
                                                                                Director Executiv, 
                                                                             Dragomir Mihaela                      

 


