
ROMÂNIA 
JUDEȚUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
PREȘEDINTE 
 

D I S P O Z I Ț I A nr.  52   /2020 
privind numirea comisiei de predare-primire a bunurilor Județului Vaslui care fac obiectul 

hotărârilor Consiliului Județean Vaslui privind transferul dreptului de proprietate, 
administrare, concesionare sau închiriere  

 
Având în vedere referatul de aprobare nr. 653/17.01.2020 privind numirea comisiei 

de predare-primire a bunurilor Județului Vaslui care fac obiectul hotărârilor Consiliului 
Județean Vaslui privind transferul dreptului de proprietate, administrare, concesionare sau 
închiriere, propus de Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Vaslui; 

în conformitate cu art. 173 alin. (1) lit. c) coroborat cu art. 191 alin. (6), lit. c) din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 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. 1. – (1) Se constituie Comisia de predare-primire a bunurilor Județului Vaslui 

care fac obiectul hotărârilor Consiliului Județean Vaslui privind transferul dreptului de 
proprietate, administrare, concesionare sau închiriere, în următoarea componență: 

Președinte - Vieru Mariana – director executiv, Direcția Tehnică; 
Membri: Atasiei Andrei – consilier, Biroul Administrarea Domeniului Public și Privat al 

Județului; 
   Dudău Alexandru – consilier, Serviciul pentru Monitorizarea Serviciilor 

Comunitare de Utilități Publice și Unitatea de Implementare/Monitorizare a Proiectului. 
  (2) Se desemnează ca membri supleanți ai Comisiei de predare-primire 

constituite conform alin. (1) următoarele persoane: Toma Cătălin Alexandru – director executiv 
adjunct – Direcția Tehnică și Novac Leonid – consilier, Serviciul Contabilitate. 

Art. 2. – (1) Comisia constituită conform art. 1 are ca atribuții predarea-primirea 
bunurilor care fac obiectul acestor proceduri, cu toate documentele aferente, precum și 
încheierea unui proces-verbal de predare-primire. 

  (2) Un exemplar al procesului-verbal de predare-primire va fi transmis 
către președintele comisiei și Direcției Economice, în vederea înregistrării în evidențele 
cantitativ-valorice. 

Art. 3. – Aducerea la îndeplinire a prezentului act administrativ revine persoanelor 
nominalizate la art. 1. 

Art. 4. – Prezenta dispoziție se va comunica Instituției Prefectului – Județul Vaslui,  
persoanelor nominalizate la art. 1, precum și Direcției Economice din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Vaslui. 

Vaslui,    03   martie 2020 
 PREȘEDINTE, 
Dumitru Buzatu 

                                                               Contrasemnează pentru legalitate: 
                                                               SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI 
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