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PREȘEDINTE 
 

DISPOZIȚIA  Nr. 2 /2021 
privind constituirea comisiei  de evaluare și negociere a ofertelor și a comisiei de 

soluționare a contestațiilor depuse în cadrul procedurii de negociere a contractării  de 
către Consiliul Județean Vaslui a unei  finanțări rambursabile interne în valoare de 

50.000.000 lei, în vederea asigurării cofinanțării și prefinanțării proiectelor de interes 
județean finanțate din fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană 
 

       Având în vedere: 
      - referatul de aprobare al proiectului de dispoziție propus de Direcția Economică din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean nr. 20886/ 30.12.2020; 
      - procedura operațională internă privind contractarea și garantarea unei finanțări 
rambursabile interne în valoare de 50.000.000 lei în vederea asigurării cofinanțării și 
prefinanțării proiectelor de interes județean finanțate din fonduri nerambursabile de la 
Uniunea Europeană (cod:PO-CJVS-05-62 ed.1, rev.0) ; 
       în conformitate cu prevederile: 
      - Hotărârii Consiliului Județean  nr. 210/10.12.2020 privind aprobarea  contractarii și 
garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 50.000.000 lei în vederea 
asigurării cofinanțării și prefinanțării proiectelor de interes județean finanțate din fonduri 
nerambursabile de la Uniunea Europeană; 
      - art. 29 lit.(f) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificările și 
completările ulterioare; 
        în temeiul art. 196 alin (1) lit. b) potrivit Ordonanței 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.- Se numeşte comisia de evaluare și negociere a ofertelor depuse în cadrul 
procedurii de negociere a contractării de către Consiliul Județean Vaslui a unei  finanțări 
rambursabile interne în valoare de 50.000.000 lei, în vederea asigurării cofinanțării și 
prefinanțării proiectelor de interes județean finanțate din fonduri nerambursabile de la 
Uniunea Europeană, în următoarea componență: 

Președinte: Mircea Țuțuianu – Director Executiv – Direcția Economică; 

 Membri: Emilian  Agafiței – Director Executiv,  Direcția Dezvoltare și Cooperare; 

      Mihaela Dragomir– Director Executiv, Direcția Administrație Publică; 

      Bogdan Radu Botezatu – Șef Serviciu, Serviciul de Achiziții Publice și 
Contractarea Serviciilor Sociale; 

      Crețu Irina Adriana – Consilier superior, Direcția Economică. 

Expert cooptat: Mihai Iulian Cojoc, reprezentant al consultantului financiar SC SD 
Buget Expert SRL. 

          Membru supleant: Cheser Gina – Consilier superior, Direcția Economică. 
    Art.2.- Se numește comisia de soluționare a contestațiilor depuse în cadrul procedurii de 
negociere pentru contractarea de către Consiliul Județean Vaslui a unei finanțări 
rambursabile interne în valoare de 50.000.000 lei, în vederea asigurării cofinanțării și 



prefinanțării proiectelor de interes județean finanțate din fonduri nerambursabile de la 
Uniunea Europeană, în următoarea componență: 

Președinte: Aurel Anton – Director Executiv Adjunct – Direcția Economică; 

Membri: Cristina Valeria Gache – Șef serviciu juridic-contencios și coordonarea 
consiliilor locale- Direcția Administrație Publică; 

     Vlad Sacaliuc – Consilier achiziții publice – Serviciul de Achiziții Publice și 
Contractarea Serviciilor Sociale. 

Membru supleant: Onică Simona Ștefania – Șef Serviciu Contabilitate, Direcția      
Economică. 

     Art.3.- Comisiile constituite potrivit art.1 și art. 2 își desfășoară activitatea în 
conformitate cu procedura operațională internă privind contractarea și garantarea unei 
finanțări rambursabile interne în valoare de 50.000.000 lei în vederea asigurării cofinanțării 
și prefinanțării proiectelor de interes județean finanțate din fonduri nerambursabile de la 
Uniunea Europeană (cod:PO-CJVS-05-62 ed.1, rev.0). 

     Art. 4.- Prezentul act administrativ se va comunica tuturor persoanelor nominalizate 
prin prezenta dispoziție, precum și Direcției Economice din cadrul aparatului de 
specialitate  a Consiliului Județean Vaslui în vederea ducerii la îndeplinire. 

Vaslui, 06.01.2021 
  
 
 PREȘEDINTE, 
Dumitru Buzatu 
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