
    
   ROMÂNIA 
   JUDEŢUL VASLUI 
   CONSILIUL JUDEŢEAN 
   PREŞEDINTE                                                                                                                                                                                            
 
                                                DISPOZIŢIA Nr.   9  / 2020 
 

pentru modificarea Dispoziţiei nr. 523/2019 privind numirea comisiei de recepție la 
finalizarea lucrărilor pentru obiectivul Închiderea depozitelor urbane existente în județul Vaslui, 
Huși, Negrești și Bârlad din cadrul proiectului: ”Sistem integrat de management al deșeurilor solide 
în județul Vaslui” 

 
           având în vedere: 

- referatul Direcţiei Tehnice nr. 246/10.01.2020 pentru modificarea Dispoziţiei nr. 523/2019 
privind numirea comisiei de recepție la finalizarea lucrărilor pentru obiectivul Închiderea 
depozitelor urbane existente în județul Vaslui, Huși, Negrești și Bârlad din cadrul proiectului: 
”Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Vaslui” 

- Dispoziţia nr. 523/2019 privind numirea comisiei de recepție la finalizarea lucrărilor pentru 
obiectivul Închiderea depozitelor urbane existente în județul Vaslui, Huși, Negrești și Bârlad din 
cadrul proiectului: ”Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Vaslui” 
 
      în temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. b)  din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare; 
 
         Dumitru Buzatu, preşedinte al Consiliului Judeţean Vaslui, 
 

                                                           DISPUN: 
 

         Art. I. – Art. 1 alin.1) din Dispoziţia nr. 523/2019 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
        „Art. 1 – Se numește comisia de recepție la finalizarea lucrărilor pentru obiectivul Închiderea 
depozitelor urbane existente în județul Vaslui, Huși, Negrești și Bârlad din cadrul proiectului: 
”Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Vaslui”, în următoarea componenţă: 

Preşedinte:- Crețu Robert Iulian – Consilier – Direcția Tehnică din cadrul               
Consiliului Județean Vaslui; 

   Membri:  - Oanea Mariana – comisar – reprezentant al Gărzii Naționale de Mediu,     
Serviciul Comisariatului Județean Vaslui; 

 -  Manolache Corneliu – consilier – Direcția Urbanism și amenajarea teritoriului    
din cadrul Consiliului Județean Vaslui; 

 - Dudău Alexandru - Consilier - Direcția Tehnică din cadrul Consiliului      
Județean Vaslui;  

 - Stanciu Neculai  – reprezentant al Agenției pentru Protecția Mediului Vaslui; 
  
 Secretar: - Alexandrov Mariela – Diriginte de șantier.” 
        Art. II. - Prezentul act administrativ se comunică persoanelor prevăzute la art. 1 în vederea 
ducerii la îndeplinire. 
 

       Dată astăzi,   10   ianuarie  2020      
           PREŞEDINTE, 
         Dumitru Buzatu  
 
                                                                                          Contrasemnează pentru legalitate: 
                                                                                           SCRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

Diana-Elena  Ursulescu 
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     Director executiv, 
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