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DISPOZIŢIA nr. 55/2021 
privind delegarea atribuțiilor și a dreptului de semnătură  

ale șefului Serviciului Managementul Resurselor Umane, în lipsa motivată a acestuia 
 

Având în vedere referatul de aprobare a proiectului de dispoziție privind  delegarea 
atribuțiilor și a dreptului de semnătură ale șefului Serviciului Managementul Resurselor Umane, în lipsa 
motivată a acestuia, propus de șeful Serviciului Managementul Resurselor Umane, din cadrul aparatului 
de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, nr. 3159/02.03.2021; 

      în conformitate cu prevederile: 
- Dispoziției președintelui consiliului județean nr. 51/2021 privind exercitarea cu caracter 

temporar a funcției publice de conducere de șef serviciu, gradul profesional II al Serviciului 
Managementul Resurselor Umane de catre doamna CIOBANU RAMONA ALINA; 

- art. 421, art. 437 alin. (1) și art. 438 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare; 

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 

Dumitru Buzatu, preşedinte al Consiliului Județean Vaslui; 
 

DISPUN: 
 

Art.1. – (1) În lipsa motivată a șefului Serviciului Managementul Resurselor Umane, se deleagă 
atribuțiile și dreptul de semnătură ale acestuia doamnei Benchea Corina – consilier superior în cadrul 
aceluiași serviciu. 

(2) În lipsa motivată a șefului Serviciului Managementul Resurselor Umane, precum și atunci când 
persoana nominalizată la alin. (1) se află în concediu sau este delegat în condiţiile legii ori se află în 
deplasare în interesul serviciului, atribuțiile și dreptul de semnătură ale șefului Serviciului Managementul 
Resurselor Umane se deleagă doamnei Rusu Mardare Ionela  – consilier principal în cadrul aceluiași 
serviciu. 

Art.2. – Începând cu data intrării în vigoare a prezentului act administrativ, Dispoziția 
președintelui Consiliului Județean Vaslui nr. 76/2020 se abrogă. 

Art.3. – Secretarul general al județului, prin intermediul Direcției Administrație Publică din cadrul 
aparatului de specialitate al consiliului județean, va comunica prezenta dispoziție Instituției Prefectului 
– Județul Vaslui, Serviciului Managementul Resurselor Umane al Consiliului Județean Vaslui precum și 
persoanelor care ocupă funcțiile publice nominalizate la art.1 în vederea ducerii la îndeplinire. 

                                                                                                         Dată astăzi, 04.03.2021 
  
 
           P R E Ş E D I N T E, 
              Dumitru Buzatu 
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                SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI 
                                                                 Diana-Elena Ursulescu 
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