
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
P R E Ş E D I N T E 

DISPOZIȚIA  nr. 61/2021 
pentru modificarea art. 4 al Dispoziției președintelui Consiliului Județean Vaslui 
nr.139/2018 privind numirea membrilor echipei de implementare a proiectului 

„Centrul de Informare Europe Direct Vaslui”, cu  modificările și completările ulterioare 
 

Având în vedere referatul de aprobare a proiectului de dispoziție pentru 
modificarea art. 4 al Dispoziției președintelui Consiliului Județean Vaslui nr. 139/2018 privind 
numirea membrilor echipei de implementare a proiectului „Centrul de Informare Europe 
Direct Vaslui”, cu  modificările și completările ulterioare, nr. 3244/03.03.2021, propus de 
Direcția Dezvoltare și Cooperare; 

în conformitate cu prevederile: 
- Dispoziției președintelui Consiliului Județean Vaslui nr. 139/2018 privind numirea 

membrilor echipei de implementare a proiectului „Centrul de Informare Europe Direct Vaslui, 
cu modificările și completările ulterioare; 

- Amendamentului nr. 1 la Acordul Specific nr. 24/2020, semnat între Uniunea 
Europeană și UAT Județul Vaslui pentru punerea în aplicare a Planului anual de  comunicare 
al Centrului de Informare Europe Direct Vaslui 2020; 

- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

în temeiul 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,                                                                                                                             
 

D I S P U N : 
 

Art.I. - Art. 4 al Dispoziției președintelui Consiliului Județean Vaslui nr. 139/2018 
privind numirea membrilor echipei de implementare a proiectului „Centrul de Informare 
Europe Direct Vaslui”, cu  modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea 
următorul conținut: 

    “Art.4. Prezenta dispoziție se aplică pe întreaga perioadă de valabilitate a 
contractului de finanțare a proiectului, respectiv 01.01.2018 – 30.04.2021.” 

Art.II. - Celelalte prevederi ale Dispoziției președintelui Consiliului Județean Vaslui     
nr. 139/2018 privind numirea membrilor echipei de implementare a proiectului „Centrul de 
Informare Europe Direct Vaslui”, cu  modificările și completările ulterioare, rămân 
neschimbate. 

Art.III. – 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, Direcției Dezvoltare și Cooperare, precum și 
Serviciului Managementul Resurselor Umane în vederea ducerii la îndeplinire. 

 
                                                                                        Dată azi, 10 martie 2021 
       
                       PREȘEDINTE, 
                   Dumitru Buzatu       
                                                                                 Contrasemnează pentru legalitate: 
                                                                                SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 
                                                                                          Diana-Elena Ursulescu 
 
 
 
                                                                                  DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, 
                                                                                                Director executiv, 
                                                                                                 Mihaela Dragomir 
 
 


