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DISPOZIŢIA nr. 34/ 2020 
privind modificarea componenței comisiilor constituite conform Dispoziției 

nr.486/2019 privind numirea comisiilor de recepţie a serviciilor achiziţionate în 
cadrul proiectului ,,Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Județean de Urgență 

Vaslui” 
 

Având în vedere: 
- referatul de aprobare a proiectului de dispoziție privind modificarea componenței  
comisiilor constituite conform Dispoziției nr.486/2019 privind numirea comisiilor de 
recepţie a serviciilor achiziţionate în cadrul proiectului ,,Dotarea Ambulatoriului 
Integrat al Spitalului Județean de Urgență Vaslui” propus de Direcția Dezvoltare și 
Cooperare nr. 1520 / 04.02.2020; 
- Dispoziția președintelui Consiliului Judeţean Vaslui nr. 486/2019 privind numirea 
comisiilor de recepţie a serviciilor achiziţionate în cadrul proiectului ,,Dotarea 
Ambulatoriului Integrat al Spitalului Județean de Urgență Vaslui”; 
- Dispoziția președintelui Consiliului Judeţean Vaslui nr. 569/2019 privind 
modificarea Dispoziției nr. 414/2019 privind numirea membrilor echipei de 
management a proiectului ,,Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Județean 
de Urgență Vaslui”; 
în conformitate cu prevederile art. 3 din Dispoziția președintelui Consiliului 

Județean Vaslui nr. 210/23.07.2015 privind stabilirea unor măsuri referitoare la derularea 
procesului de recepție bunuri, servicii și lucrări la nivelul Consiliului Județean Vaslui;  

în temeiul dispozițiilor 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, 
 

DISPUN: 
 
Art.1.-(1)  Componența comisiei de recepţie a Serviciilor de consultanță în management 
de proiect în cadrul proiectului ”Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Județean 
de Urgență Vaslui” se modifică prin înlocuirea doamnei Rotaru Ramona-Camelia, consilier 
în cadrul Direcției Dezvoltare și Cooperare, avȃnd calitatea de președinte, cu domnul 
Agafiței Emilian, consilier în cadrul Direcției Dezvoltare și Cooperare. 

(2) Componența comisiei de recepţie a  Serviciilor de  informare și publicitate în 
cadrul proiectului ”Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Județean de Urgență 
Vaslui” se modifică prin înlocuirea doamnei Rotaru Ramona-Camelia, consilier în cadrul 
Direcției Dezvoltare și Cooperare, avȃnd calitatea de membru, cu domnul Agafiței 
Emilian, consilier în cadrul Direcției Dezvoltare și Cooperare. 
Art.2. Celelalte prevederi ale Dispoziției nr. 486/2019 rămân neschimbate. 



Art.3. Prezenta dispoziție va fi comunicată Instituției Prefectului județului Vaslui, 
Direcției Dezvoltare şi Cooperare din cadrul Consiliului Județean Vaslui, precum și 
persoanei nominalizate la art.1. în vederea ducerii la îndeplinire. 
 

  Vaslui, 05 februarie  2020 
  
 
     P R E Ș E D I N T E ,  

               Dumitru Buzatu 
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