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DISPOZIȚIA  nr. 374 /2020 
pentru modificarea Dispozitiei nr. 140/2018 pentru numirea membrilor 
echipei de implementare a proiectului “Regiunea Nord-Est- Axa rutieră 

strategică 4: Vaslui, Reabilitare și modernizare drum strategic județean Bîrlad 
– Laza – Codăești (DJ 245, DJ 245 M, DJ 247, DJ 246)”, cu modificările și 

completările ulterioare 
 

Având în vedere referatul de aprobare a proiectului de dispoziție privind modificarea 
Dispozitiei nr. 140/2018 privind numirea membrilor echipei de implementare a proiectului 
“Regiunea Nord-Est- Axa rutieră strategică 4: Vaslui, Reabilitare și modernizare drum 
strategic județean Bîrlad – Laza – Codăești (DJ 245, DJ 245 M, DJ 247, DJ 246)”, cu modificările 
și completările ulterioare, nr.19495/08.12.2020, propus de Direcția Dezvoltare și Cooperare; 
        în conformitate cu prevederile: 
      - Dispoziției nr.140/2018 privind numirea membrilor echipei de implementare a 
proiectului “Regiunea Nord-Est- Axa rutieră strategică 4: Vaslui, Reabilitare și modernizare 
drum strategic județean Bîrlad – Laza – Codăești (DJ 245, DJ 245 M, DJ 247, DJ 246)”, cu 
modificările și completările ulterioare; 
      - Dispoziției nr. 483/2018 privind numirea domnului Țuțuianu Mircea în funcția publică de 
conducere de director executiv, gradul II, Direcția Economică; 
      - Dispoziției nr. 225/2020 privind exercitarea cu caracter temporar a funcției publice de 
conducere de director executiv, gradul profesional II al Direcției Dezvoltare și Cooperare de 
către domnul Agafiței Emilian; 
      - Dispoziției nr. 244/2020 privind modificarea raportului de serviciu al domnului Iordache 
Iulian prin mutare definitivă cu repartizarea postului corespunzător funcției publice de 
execuție de consilier la Serviciul Dezvoltare Locală, Management Proiecte și Informare 
Europeană; 
      - Dispoziției nr.353/2020 privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al 
doamnei Zurba Dorina, consilier juridic la Serviciul Juridic-Contencios și Coordonarea 
Consiliilor locale; 
       - Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
        în temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) din OUG 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 al Dispozitiei nr.140/2018 privind numirea membrilor echipei de implementare 
a proiectului “Regiunea Nord-Est- Axa rutieră strategică 4: Vaslui, Reabilitare și 
modernizare drum strategic județean Bîrlad – Laza – Codăești (DJ 245, DJ 245 M, DJ 247, 



DJ 246)”, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul 
conținut: 

       „ Art. 1 - Se numește echipa de implementare a proiectului “Regiunea Nord-Est- Axa 
rutieră strategică 4: Vaslui, Reabilitare și modernizare drum strategic județean Bîrlad – Laza 
– Codăești (DJ 245, DJ 245 M, DJ 247, DJ 246)”, în următoarea componență: 

a) Manager proiect – Agafiței Emilian, director executiv, Direcția Dezvoltare și 
Cooperare; 

b) Manager financiar – Iordan Mitica, consilier, Direcția Dezvoltare și Cooperare; 
c) Asistent manager – Steriean Ionela, consilier, Direcția Dezvoltare și Cooperare; 
d) Manager tehnic – Toma Cătălin, Director executiv adjunct, Direcția Tehnică; 
e) Responsabil achiziții – Popica Nelu, consilier, Serviciul de Achiziții Publice si 

Contractarea Serviciilor Sociale; 
f) Responsabil plăți – Țuțuianu Mircea, director executiv, Direcția Economică; 
g) Expert juridic – Dragomir Mihaela, director executiv, Direcția Administrație Publică; 
h) Responsabil tehnic zonal 1- Antohi Bogdan Manuel, consilier, Direcția Tehnică; 
i) Responsabil tehnic zonal 2 - Ciobotaru Daniei-Dorel, consilier, Direcția Tehnică; 
j) Responsabil tehnic zonal 3 - Iordache Iulian, consilier, Direcția Dezvoltare și 

Cooperare.” 
      Art.II- Art.2 al Dispozitiei nr. 140/2018 privind numirea membrilor echipei de 
implementare a proiectului “Regiunea Nord-Est- Axa rutieră strategică 4: Vaslui, Reabilitare 
și modernizare drum strategic județean Bîrlad – Laza – Codăești (DJ 245, DJ 245 M, DJ 247, 
DJ 246)”, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul 
conținut: 

       ″Art.2. Pentru derularea corespunzătoare a proiectului, persoanele nominalizate la art.1 
vor aloca activităților prevăzute în proiect un timp de lucru, pentru care vor beneficia de 
majorare salarială și vor avea, în principal, următoarele atribuții:  
        a) Manager proiect – (maxim 84 ore/lună, 54 luni) – asigură managementul general al 
proiectului, relația cu AM, OI și Solicitant, urmărește încadrarea în planul de acțiune și în 
bugetul alocat, îndeplinirea indicatorilor, organizează și coordonează echipa de proiect și 
repartizează sarcinile pe membrii acesteia, coordonează relația cu contractanții, răspunde 
de relația cu echipa de consultanți; 
        b) Manager financiar - (maxim 84 ore/lună, 54 luni) - asigură managementul financiar al 
proiectului, evidența veniturilor și cheltuielilor, colaborează cu consultantul și verifică 
întocmirea cererilor de plată și de rambursare; urmărește asigurarea resurselor financiare 
necesare pentru implementarea proiectului; 
        c)Asistent manager  - (maxim 84 ore/lună, 54 luni) - asigură sprijin administrativ, 
întocmește minute și pista de audit, furnizează echipei de consultanți documentele solicitate, 
îndosariază, arhivează și păstrează documentația, răspunde de activitatea de informare și 
publicitate, urmărește implementarea politicilor orizontale ale UE  ;  
        d) Manager tehnic - (maxim 84 ore/lună, 54 luni) - asigură urmărirea execuției investiției 
în conformitate cu documentația tehnică, contractele de lucrări, procedurile și 
reglementările legale; supervizează activitatea proiectanților, executanților și diriginților de 
șantier; coordonează, îndruma și controlează activitatea responsabililor tehnici zonali; 
        e)Responsabil achiziții - (maxim 84 ore/lună, 54 luni)  – asigură organizarea și derularea 
procedurilor de achiziții în conformitate cu prevederile legale; 



        f)Responsabil plăți -( maxim 84 ore/lună, 54 luni) - urmărește includerea în bugetul local 
a resurselor financiare necesare pentru implementarea proiectului; elaborează documentația 
de plăți, asigură efectuarea plăților; urmărește repartizarea și utilizarea judicioasă a 
resurselor materiale; ține evidența analitică distinctă a conturilor proiectului; 
        g)Expert juridic - (maxim 84 ore/lună, 54 luni)   - asigură controlul de legalitate pentru 
toate documentele produse în cadrul proiectului, elaborează contractele, actele adiționale, 
urmărește derularea contractelor; 
        h)Responsabil tehnic zonal 1 - (maxim 84 ore/lună, 54 luni) -  urmărește executarea 
lucrărilor pe tronsoanele de care răspunde; verifică și controlează activitatea diriginților și 
executanților pe tronsoanele de care răspunde; raportează managerului tehnic toate 
problemele apărute și contribuie la soluționarea acestora; 
       i)Responsabil tehnic zonal 2 - (maxim 84 ore/lună, 54 luni) -  urmărește executarea 
lucrărilor pe tronsoanele de care răspunde; verifică și controlează activitatea diriginților și 
executanților pe tronsoanele de care răspunde; raportează managerului tehnic toate 
problemele apărute și contribuie la soluționarea acestora. 
      j)Responsabil tehnic zonal 3 - (maxim 84 ore/lună, 54 luni) -  urmărește executarea 
lucrărilor pe tronsoanele de care răspunde; verifică și controlează activitatea diriginților și 
executanților pe tronsoanele de care răspunde; raportează managerului tehnic toate 
problemele apărute și contribuie la soluționarea acestora.” 
      Art.III- Celelalte prevederi ale Dispoziției nr. 140/2018 privind numirea echipei de 
implementare a proiectului “Regiunea Nord-Est- Axa rutieră strategică 4: Vaslui, Reabilitare 
și modernizare drum strategic județean Bîrlad – Laza – Codăești (DJ 245, DJ 245 M, DJ 247, DJ 
246)”, cu modificările și completările ulterioare, rămân neschimbate. 
     Art.IV- Prezentul act administrativ va fi comunicat Instituției Prefectului-Județul Vaslui, 
Direcției Dezvoltare și Cooperare, Direcției Administrație Publică, Serviciului Management 
Resurse Umane, precum și persoanelor nominalizate la art.1  în vederea aducerii la 
îndeplinire. 
                                                                   
 
                                                                             Vaslui, 09 decembrie 2020 
       
            PREȘEDINTE, 
         Dumitru Buzatu       
 
 
                                                               Contrasemnează pentru legalitate: 
                                                               SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 
                                                                        Diana-Elena Ursulescu 
 
 
 
 
                                                                 DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, 
                                                                            Director executiv, 
                                                                             Mihaela Dragomir 
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