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Nr. 
crt. 

Data 
înregistrării 

Nr. referat 
de aprobare 

Conținutul pe scurt al actului Observații 

     

395 31.12.2020 20952/30.12.2020 

delegarea dreptului de 
semnătură al directorului 
executiv al Direcției 
Administrație Publică din 
cadrul aparatului de 
specialitate a Consiliului 
Județean Vaslui 

Dispoziția 
președintelui 
nr.404/2020 

394 31.12.2020 20950/30.12.2020 

modificarea Dispoziției nr. 
193/2020 privind delegarea 
atribuțiilor și dreptul de 
semnătură ale secretarului 
general al județului Vaslui 

Dispoziția 
președintelui 
nr.403/2020 

393 30.12.2020 20925/30.12.2020 

numirea doamnei GACHE 
CRISTINA VALERIA în funcția 
de conducere de șef serviciu 
la Serviciul Juridic-Contencios 
și Coordonare Consilii Locale 
din cadrul Direcției 
Administrație Publică 

Dispoziția 
președintelui 
nr.402/2020 

392 30.12.2020 20924/30.12.2020 

numirea doamnei DRAGOMIR 
MIHAELA în funcția publică de 
conducere de director 
executiv la Direcția 
Admistrație Publică 

Dispoziția 
președintelui 
nr.401/2020 

391 30.12.2020 20918/30.12.2020 

încetarea raportului de sericiu 
al doamnei DRAGOMIR 
MIHAELA, din funcția publlică 
de execuție de consilier 
juridic la Serviciul Juridic-
Contencios și Coordonare 
Consilii Locale – Direcția 
Administrație Publică 

Dispoziția 
președintelui 
nr.400/2020 

390 30.12.2020 20919/30.12.2020 

încetarea raportului de 
serviciu al doamnei GACHE 
CRISTINA VALERIA, din funcția 
publlică de execuție de 
consilier juridic la Serviciul 
Juridic-Contencios și 
Coordonare Consilii Locale – 
Direcția Administrație Publică 

Dispoziția 
președintelui 
nr.399/2020 

389 30.12.2020 20857/29.12.2020 
retragerea a două certificate 
de securitate și distrugerea 
acestora 

Dispoziția 
președintelui 
nr.398/2020 
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388 29.12.2020 20816/29.12.2020 

modificarea Dispoziției nr. 
370/2020 privind constituirea 
comisiei de concurs și a 
comisiei de soluționare a 
contestațiilor, la concursul de 
recrutare, funcție publică de 
conducere vacantă, de 
director executiv, gradul II – 
Direcția Dezvoltare și 
Cooperare, organizat în data 
de 11.01.2021, proba scrisă 

Dispoziția 
președintelui 
nr.397/2020 

387 28.12.2020 20748/28.12.2020 

numirea persoanei 
responsabile și a comisiei de 
evaluare pentru atribuirea 
contractelor subsecvente pe 
semestrul I - ianuarie al 
anului școlar 2020-2021, în 
cadrul Programului pentru 
școli al României pe anii 2017-
2023 aferente acordurilor-
cadru privind „Furnizarea si 
distributia merelor, laptelui, 
produselor lactate și 
produselor de panificație 
pentru preșcolarii din 
grădinițele cu program normal 
de 4 ore de stat 
autorizate/acreditate și 
particulare acreditate și 
pentru elevii din învățământul 
primar și gimnazial de stat și 
particular din județul Vaslui, 
pentru anii școlari 2018-2022” 

Dispoziția 
președintelui 
nr.396/2020 

386 28.12.2020 20799/28.12.2020 

numirea comisiei de 
inventariere a documetelor 
clasificate aflate în evidența 
Consiliului Județean Vaslui 

Dispoziția 
președintelui 
nr.395/2020 

385 22.12.2020 20464/21.12.2020 

admiterea cererii de 
schimbare a numelui de 
familie al domnului 
_________ din ”______” în 
”_______” 

Dispoziția 
președintelui 
nr.394/2020 
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384 21.12.2020 20552/21.12.2020 

numirea comisiei de recepție 
la terminarea lucrărilor a 
obiectivului de investiţii 
<<“Reabilitare și modernizare 
drum județean DJ 207J: DJ 
207E (Delești) – Bălești – 
Fâstâci, Km 0+000 – 7+693 
(L=7,693 Km), Județul 
Vaslui”>> 

Dispoziția 
președintelui 
nr.393/2020 

383 18.12.2020 20372/18.12.2020 

numirea comisiei de recepție 
la terminarea lucrărilor a 
obiectivului de investiţii 
<<“Reabilitare și modernizare 
drum județean DJ 207J: DJ 
207E (Delești) – Bălești – 
Fâstâci, Km 0+000 – 7+693 
(L=7,693 Km), Județul 
Vaslui”>> 

Dispoziția 
președintelui 
nr.392/2020 

382 18.12.2020 20275/17.12.2020 

încetarea exercitării cu 
caracter temporar a funcției 
publice de conducere de 
director executiv, gradul 
profesional II al Direcției 
Administrație Publică, de 
către doamna DRAGOMIR 
MIHAELA 

Dispoziția 
președintelui 
nr.391/2020 

381 17.12.2020 20188/17.12.2020 
convocarea Consiliului 
Județean Vaslui în ședință 
extraordinară 

Dispoziția 
președintelui 
nr.390/2020 

380 16.12.2020 20002/15.12.2020 

numirea comisiei de recepție 
parțială  a  lucrărilor 
executate, a echipamentelor 
și a utilajelor procurate și/sau 
montate la obiectivul de 
investiţii: „Reparaţii capitale 
si refunctionalizare Casa 
Armatei Vaslui – Centru 
cultural județean 
multifuncțional” 

Dispoziția 
președintelui 
nr.389/2020 
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379 16.12.2020 19995/15.12.2020 

numirea comisiei de recepție 
la terminarea lucrărilor la 
obiectivul de investiții 
„Reabilitare și modernizare 
drum județean DJ 245a: 
Muntenii de Jos DN 24- 
Lipovăț-Suceveni-Bogdana-
Similșoara-Găvanu-Morăreni-
Gherghești -Valea Lupului-
Siliștea-Iana(DJ 243), km 
37+310-40+310, (L=3,000), 
județul Vaslui” Rest de 
executat 

Dispoziția 
președintelui 
nr.388/2020 

378 16.12.2020 19895/14.12.2020 

constituirea comisiei de 
concurs și a comisiei de 
soluționare a contestațiilor, la 
concursul de recrutare, 
funcții publice de execuție de 
consilier, clasa I, grad 
profesional debutant, 
asistent, principal și superior 
din cadrul Direcției de 
Urbanism și Amenajarea 
Teritoriului organizat în data 
de 18 ianuarie 2021, proba 
scrisă 

 
 
 
 

Dispoziția 
președintelui 
nr.387/2020 

377 15.12.2020 19937/15.12.2020 

modificarea Dispoziției 
nr.411/2018 privind numirea 
comisiilor de recepție a 
serviciilor achiziționate în 
cadrul proiectului ‟Regiunea 
Nord-Est-Axa Rutieră 
strategică 4: Vaslui, 
Reabilitare și modernizare 
drum strategic județean 
Bârlad-Laza-Codăești ( DJ 
245, DJ 245 M, DJ 247, DJ 
246)‟ 

Dispoziția 
președintelui 
nr.386/2020 

376 15.12.2020 19753/11.12.2020 

acordarea gradației 2 
corespunzătoare tranșei de 
vechime în muncă de la 5 la 
10 ani, domnului BOCĂNEȚ 
CLAUDIU, consilier la Biroul 
Lucrări Publice, Investiții și 
Reabilitare Drumuri Județene 

Dispoziția 
președintelui 
nr.385/2020 
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375 14.12.2020 19730/11.12.2020 

constituirea comisiei de 
concurs și a comisiei de 
soluționare a contestațiilor, la 
concursul de recrutare, 
funcții publice de execuție 
vacante de consilier juridic, 
clasa I, grad profesional 
asistent și superior- Direcția 
Administrație Publică, 
organizat în data de 15 
ianuarie 2020, proba scrisă 

Dispoziția 
președintelui 
nr.384/2020 

374 14.12.2020 19797/11.12.2020 

detașarea domnului 
RESMERIȚĂ IONUȚ, consilier 
de la Compartimentul 
Disciplina în Construcții din 
cadrul Primăriei Municipiului 
Huși la Compartimentul 
Autorizare din cadrul 
Consiliului Județean Vaslui 

Dispoziția 
președintelui 
nr.383/2020 

373 14.12.2020 19754/11.12.2020 

menținerea în activitate și 
prelungirea reportului de 
serviciu al doamnei BUHUȘ 
RODICA, consilier juridic la 
Serviciul Juridic-Contencios și 
Coordonarea Consiliilor Locale 

Dispoziția 
președintelui 
nr.382/2020 

372 14.12.2020 19745/11.12.2020 

acordarea gradației 3 
corespunzătoare tranșei de 
vechime în muncă de la 10 la 
15 ani, doamnei BELIGAN 
MARICICA, inspector de 
specialitate la 
Compartimentul pentru 
Monitorizarea Procedurilor 
Administrative 

Dispoziția 
președintelui 
nr.381/2020 

371 14.12.2020 19679/10.12.2020 

încetarea exercitării cu 
caracter temporar a funcției 
publice de conducere de 
director executiv, gradul 
profesional II al Direcției 
Dezvoltare și Cooperare de 
către domnul AGAFIȚEI 
EMILIAN 

Dispoziția 
președintelui 
nr.380/2020 
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370 14.12.2020 19668/10.12.2020 

încetarea exercitării cu 
caracter temporar a funcției 
publice de conducere de șef 
serviciu, gradul profesional II 
al Serviciului de Achiziții 
Publice și Coordonarea 
Serviciilor Sociale de  către 
domnul BOTEZATU BOGDAN 
RADU 

Dispoziția 
președintelui 
nr.379/2020 

369 10.12.2020 19552/09.12.2020 

numirea comisiei de recepție 
finală a lucrărilor la obiectivul 
„Reabilitarea, Modernizarea și 
Echiparea Spitalului Județean 
de Urgență Vaslui- Construire 
scară exterioară” 

Dispoziția 
președintelui 
nr.378/2020 

368 10.12.2020 19464/08.12.2020 

împuternicirea doamnei Oțel 
Maria Diana, consilier în 
cadrul Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția 
Copilului Vaslui, în vederea 
efectuării demersurilor 
necesare la Raiffeisen Bank 
pentru deschiderea unui cont 
bancar în care va fi virată 
bursa de studiu a minorei 
_________   

Dispoziția 
președintelui 
nr.377/2020 

367 10.12.2020 19526/09.12.2020 

constituirea comisiei de 
concurs și a comisiei de 
soluționare a contestațiilor la 
concursul de recrutare funcție 
publică de conducere vacantă 
de șef birou, gradul II- Biroul 
Audit Public Intern, organizat 
în data de 12 ianuarie 2021, 
proba scrisă    

Dispoziția 
președintelui 
nr.376/2020 

366 09.12.2020 19615/09.12.2020 

încetarea exercitării cu 
caracter temporar a funcției 
publice de conducere de 
director executive al 
Serviciului Public Comunitar 
Județean de Evidență a 
Persoanelor Vaslui de către 
domnul VIERU IULIAN  

Dispoziția 
președintelui 
nr.375/2020 
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365 

 
 
 
 

 
09.12.2020 

 
 
 
 
 

19495/08.12.2020 
 

modificarea Dispoziției 
nr.140/2018 pentru numirea 
membrilor echipei de 
implementare a proiectului 
“Regiunea Nord-Est-Axa 
rutieră strategică 4: Vaslui, 
Reabilitare și modernizare 
drum strategic județean  
Bârlad-Laza-Codăești(DJ 245, 
DJ 245 M, DJ 247, DJ 246)“ cu 
modificările și completările 
ulterioare 

Dispoziția 
președintelui 
nr.374/2020 

364 

 
 
 
 
 

08.12.2020 

 
 
 
 
 

19423/08.12.2020 
 

constituirea comisiei de 
concurs și a comisiei de 
soluționare a contestațiilor, la 
concursul de recrutare, 
funcție publică de conducere 
vacantă de șef birou, gradul 
II- Biroul Administrarea 
Domeniului Public și Privat al 
Județului- Direcția 
Economică, organizat în data 
de 13 ianuarie 2021, proba 
scrisă 

Dispoziția 
președintelui 
nr.373/2020 

363 

 
 
 

08.12.2020 

 
 
 

19380/07.12.2020 

numirea doamnei CEPOI 
OANA-ANDREEA în funcția 
publică de conducere de 
director executiv, gradul 
profesional II al Serviciului 
Public Comunitar Județean de 
Evidență a Persoanelor Vaslui 

Dispoziția 
președintelui 
nr.372/2020 

362 

 
 
 
 

07.12.2020 

 
 
 
 

19146/03.12.2020 
 

numirea comisiei de recepție 
la terminarea lucrărilor a 
obiectivului de investiții 
″Proiectare (PT+DDE) și 
execuție “Reabilitare și 
modernizare drum județean 
DJ 243C (Mărășești)-Voinești-
km 0+000-5+430(L=5,430 km), 
județul Vaslui“″ 

Dispoziția 
președintelui 
nr.371/2020 
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361 

 
 
 
 

07.12.2020 

 
 
 
 

19069/03.12.2020 

constituirea comisiei de 
concurs și a comisiei de 
soluționare a contestațiilor, la 
concursul de recrutare, 
funcția publică de conducere 
vacantă, de director executiv, 
gradul II- Direcția de 
Dezvoltare și Cooperare, 
organizat în data de 11 
ianuarie 2020, proba scrisă 

Dispoziția 
președintelui 
nr.370/2020 

360 

 
 
 

07.12.2020 

 
 
 

18988/02.12.2020 

reluarea activității ca urmare 
a încetării suspendării 
raportului de serviciu la 
inițiativa doamnei FÎNTÎNARU 
LOREDANA CARMEN, consilier 
în cadrul Compartimentului 
Managementul Calității 

Dispoziția 
președintelui 
nr.369/2020 

359 

 
 
 

07.12.2020 

 
 
 

16601/26.10.2020 

modificarea și înlocuirea 
Anexei la Dispoziția 
nr.516/2019 privind numirea 
doamnei URSULESCU DIANA 
ELENA  în funcția publică de 
conducere specifică de 
secretar general al județului 

Dispoziția 
președintelui 
nr.368/2020 

358 

 
 
 
 

07.12.2020 

 
 
 
 

16510/23.10.2020 
 

modificarea și înlocuirea 
Anexei la Dispoziția 
nr.357/2019 privind numirea 
domnului OCHIANU 
GHEORGHE în funcția publică 
de execuție de consilier, clasa 
I, gradul profesional superior, 
gradația 5 de vechime la 
Compartimentul Documente 
clasificate și GDPR 

Dispoziția 
președintelui 
nr.367/2020 

357 

 
 
 
 

07.12.2020 

 
 
 
 

16509/23.10.2020 

modificarea și înlocuirea 
Anexei la Dispoziția 
nr.356/2019 privind numirea 
domnișoarei FILIP NICOLETA 
în funcția publică de execuție 
de consilier, clasa I, gradul 
profesional superior, gradația 
3 de vechime la 
Compartimentul Informatică 

Dispoziția 
președintelui 
nr.366/2020 
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356 

 
 
 
 

07.12.2020 

 
 
 
 

16508/23.10.2020 

modificarea și înlocuirea 
Anexei la Dispoziția 
nr.156/2019 privind reluarea 
activității ca urmare a 
încetării suspendării 
raportului de serviciu la 
inițiativa domnului 
BURCIOAGĂ CONSTANTIN 
consilier în cadrul 
Compartimentului 
Informatică- Direcția 
Economică 

Dispoziția 
președintelui 
nr.365/2020 

355 

 
 
 
 

07.12.2020 

 
 
 
 

16507/23.10.2020 
 

modificarea și înlocuirea 
Anexei la Dispoziția 
nr.355/2019 privind numirea 
domnului PURICE DANIEL 
PETRICĂ în funcția publică de 
execuție de consilier, clasa I, 
gradul profesional superior, 
gradația 5 de vechime la 
Compartimentul Informatică 

Dispoziția 
președintelui 
nr.364/2020 

354 

 
 
 
 

07.12.2020 

 
 
 
 

16494/23.10.2020 

modificarea și înlocuirea 
Anexei la Dispoziția 
nr.347/2019 privind numirea 
doamnei COVALIU MONICA în 
funcția contractuală de 
execuție de inspector de 
specialitate, gradul 
profesional  IA, gradația 5 de 
vechime la Serviciul Buget-
Finanțe și Guvernanță 
Corporativă 

Dispoziția 
președintelui 
nr.363/2020 

353 

 
 
 
 

07.12.2020 

 
 
 
 

16492/23.10.2020 

modificarea și înlocuirea 
Anexei la Dispoziția 
nr.345/2019 privind numirea 
doamnei CHESER GINA în 
funcția publică de execuție 
de consilier, clasa I, gradul 
profesional  superior, gradația 
4 de vechime la Serviciul 
Buget-Finanțe și Guvernanță 
Corporativă 

Dispoziția 
președintelui 
nr.362/2020 



                         Registrul pentru evidența proiectelor de dispoziții 
                            ale președintelui Consiliului Județean Vaslui 
  

352 

 
 
 
 

07.12.2020 

 
 
 
 

16490/23.10.2020 
 

modificarea și înlocuirea 
Anexei la Dispoziția 
nr.344/2019 privind numirea 
doamnei VIERU MARCELA în 
funcția publică de execuție 
de consilier, clasa I, gradul 
profesional  superior, gradația 
5 de vechime la Serviciul 
Buget-Finanțe și Guvernanță 
Corporativă 

Dispoziția 
președintelui 
nr.361/2020 

351 

 
 
 
 
 

07.12.2020 

 
 
 
 
 

16489/23.10.2020 
 

modificarea și înlocuirea 
Anexei la Dispoziția 
nr.346/2019 privind numirea 
doamnei PALADE MARIANA în 
funcția publică de execuție 
de consilier, clasa I, gradul 
profesional  superior, gradația 
5 de vechime la Serviciul 
Buget-Finanțe și Guvernanță 
Corporativă 

Dispoziția 
președintelui 
nr.360/2020 

350 

 
 
 
 
 

07.12.2020 

 
 
 
 
 

16493/23.10.2020 

modificarea și înlocuirea  
Anexei la Dispoziția 
nr.343/2019 privind numirea 
doamnei CONDRACHE 
MAGHIȚA în funcția publică de 
execuție de consilier, clasa I, 
gradul profesional  superior, 
gradația 5 de vechime la 
Serviciul Buget-Finanțe și 
Guvernanță Corporativă 

Dispoziția 
președintelui 
nr.359/2020 

349 
 

04.12.2020 
 

19245/04.12.2020 
convocarea Consiliului 
Județean Vaslui în ședință 
ordinară 

Dispoziția 
președintelui 
nr.358/2020 

348 26.11.2020 18725/26.11.2020 

numirea comisiei de recepție 
la terminarea lucrărilor a 
obiectivului de investiții 
”Reabilitare și modernizare 
drum județean DJ 284: 
DN24B(Huși)-Epureni-Duda-
Pâhnești-Fundătura-Arsura-
DN28(Ghermănești) km 0+000-
2+650, km 4+400-19+400, km 
23+450-25+500, km 25+500-
27+079 (L=21.279km)” 

Dispoziția 
președintelui 
nr.357/2020 
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347 25.11.2020 18607/24.11.2020 

numirea persoanei 
responsabile și a comisiei de 
evaluare pentru atribuirea 
contractului de achiziție 
publică având ca obiect 
”Furnizare energie electrică 
pentru Consiliul Județean 
Vaslui” 

Dispoziția 
președintelui 
nr.356/2020 

346 25.11.2020 18530/23.11.2020 

numirea comisiei de recepție 
la teminarea lucrărilor a 
obiectivului de investiții 
<<Proiectare (PT+DDE) și 
execuție ”Reabilitare și 
modernizare drum județean 
DJ 246A: DN 24 (Moara 
Domnească)-Ferești-Bereasa-
DJ247(Tătărăni), km. 1+311-
5+834 (L=4,523km), județul 
Vaslui”>> 

Dispoziția 
președintelui 
nr.355/2020 

345 25.11.2020 18457/23.11.2020 

constituirea comisiei de 
concurs și a comisiei de 
soluționare a contestaților, la 
concursul de recrutare pentru 
ocuparea funcțiilor publice de 
conducere vacante de 
director executive, gradul II și 
șef serviciu, gradul II – 
direcția Administrație 
Publică, organizat în data de 
28.12.2020 

Dispoziția 
președintelui 
nr.354/2020 

344 23.11.2020 18414/20.11.2020 

constatarea încetării de drept 
a raportului de serviciu al 
doamnei Zurba Dorina, 
consilier judiric la Serviciul 
Juridic – Contencios și 
Coordonarea Consiliilor Locale 

Dispoziția 
președintelui 
nr.353/2020 

343 23.11.2020 18413/20.11.2020 

acordarea gradației 5 
corespunzătoare tranșei de 
vechime în muncă peste 20 de 
ani, doamnei BENCHEA 
CORINA, consilier la Serviciul 
Mangementul Resurselor 
Umane 

Dispoziția 
președintelui 
nr.352/2020 
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342 23.11.2020 18412/20.11.2020 

acordarea gradației 5 
corespunzătoare tranșei de 
vechime în muncă peste 20 de 
ani, domnului ANEI SORINEL – 
șofer la Serviciul 
Administrativ, Protecția 
Muncii și Apărarea Împotriva 
Incendiilor 

Dispoziția 
președintelui 
nr.351/2020 

341 19.11.2020 18279/19.11.2020 

numirea comisiei de recepție 
la terminarea lucrărilor a 
obiectivului de investiții 
”Reabilitare și modernizare 
drum județean DJ 284: 
DN24B(Huși)-Epureni-Duda-
Pâhnești-Fundătura-Arsura-
DN28(Ghermănești), județul 
Vaslui” 

Dispoziția 
președintelui 
nr.350/2020 

340 19.11.2020 18165/17.11.2020 

numirea persoanei 
responsabile și a comisiei de 
evaluare pentru atribuirea 
contractului de achiziție 
publică având ca obiect 
”Dotarea cu echipamente 
electronice a unităților de 
invățământ special din 
subordinea UAT Județul 
Vaslui” 

Dispoziția 
președintelui 
nr.349/2020 

339 19.11.2020 18214/18.11.2020 

împuternicirea doamnei Oțel 
Maria Diana, consilier în 
cadrul Direcției de Asistență 
Socială și Protecția Copilului 
Vaslui, în vederea efectuării 
demersurilor necesare la 
Raiffesein Bank pentru 
deschiderea unui cont bancar 
în care va fi virată bursa de 
studiu a minorului 
____________ 

Dispoziția 
președintelui 
nr.348/2020 

338 18.11.2020 18224/18.11.2020 

numirea domnului ARUSOAIEI 
BOGDAN ANDREI în funcția 
publică de execuție definitivă 
de consilier în cadrul Biroului 
Administrarea Domeniului 
Public și Privat al Județului – 
Direcția Economică 

Dispoziția 
președintelui 
nr.347/2020 



                         Registrul pentru evidența proiectelor de dispoziții 
                            ale președintelui Consiliului Județean Vaslui 
  

337 17.11.2020 18118/17.11.2020 

delegarea către domnul 
CARAGAȚĂ Valeriu, 
administrator public al 
județului Vaslui, a calității de 
ordonator principal de credite 

Dispoziția 
președintelui 
nr.346/2020 

336 17.11.2020 17947/16.11.2020 

admiterea cererii de 
schimbare a numelui de 
familie al doamnei 
__________ din ”______” în 
”________” 

Dispoziția 
președintelui 
nr.345/2020 

335 16.11.2020 17930/13.11.2020 

încetarea contractului 
individual de muncă, pe 
perioadă determinată, al 
domnului TURCU CRISTIAN, 
consilier la Cabinetul 
Vicepreședintelui 

Dispoziția 
președintelui 
nr.344/2020 

334 16.11.2020 17917/13.11.2020 

numirea domnului CARAGAȚĂ 
VALERIU în funcția de 
Administrator public al 
județului Vaslui 

Dispoziția 
președintelui 
nr.343/2020 

333 13.11.2020 17806/12.11.2020 

desemnarea a 3 reprezentanţi 
ai comunităţii ca membri 
aiAutorităţii Teritoriale de 
Ordine Publică 

Dispoziția 
președintelui 
nr.342/2020 

332 10.11.2020 16530/23.10.2020 

modificarea şi înlocuirea 
Anexei la Dispoziţia nr. 
494/2018 privind promovarea 
doamnei ŢIBULEAC VALENTINA 
în funcţia contractuală de 
execuţie de inspector de 
specialitate, gradul 
profesional I, gradaţia 5 de 
vechime din cadrul Serviciului 
Contabilitate - Direcţia 
Economică 

Dispoziția 
președintelui 
nr.341/2020 

331 10.11.2020 16401/22.10.2020 

modificarea şi înlocuirea 
Anexei la Dispoziţia nr. 
535/2019 privind promovarea 
domnului LUNGU IONEL în 
funcţia de execuţie în regim 
contractual de muncitor 
calificat,  treaptă 
profesională II la Serviciul 
Administrativ, Protecţia 
Muncii şi Apărare împotriva 
Incendiilor - Direcţia 
Economică 

Dispoziția 
președintelui 
nr.340/2020 
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330 10.11.2020 16403/22.10.2020 

modificarea şi înlocuirea 
Anexei la Dispoziţia nr. 
533/2019 privind promovarea 
domnului COVALIU MARICEL în 
funcţia de execuţie în regim 
contractual de muncitor 

Dispoziția 
președintelui 
nr.339/2020 

329 10.11.2020 16366/22.10.2020 

modificarea şi înlocuirea 
Anexei la Dispoziţia nr. 
68/1996 privind trecerea 
domnului LUPU DĂNUŢ de la 
categoria muncitori 
întreţinere în funcţia de 
magaziner 

Dispoziția 
președintelui 
nr.338/2020 

328 10.11.2020 16347/22.10.2020 

modificarea şi înlocuirea 
Anexei la Dispoziţia nr. 
517/2019 privind numirea 
doamnei BELIGAN MARICICA în 
funcţia contractuală de 
execuţie de inspector de 
specialitate, gradul 
profesional IA la 
Compartimentul pentru 
Monitorizarea Procedurilor 
Administrative – Direcţia 
Administraţie Publică 

Dispoziția 
președintelui 
nr.337/2020 

327 10.11.2020 16345/22.10.2020 

modificarea şi înlocuirea 
Anexei la Dispoziţia nr. 
521/2019 privind promovarea 
doamnei POENARU CĂTĂLINA 
în funcţia de execuţie în 
regim contractual de 
inspector de specialitate, 
gradul profesional II la Biroul 
Relaţii cu Publicul şi 
Consilierii, Relaţii Mass- 

Dispoziția 
președintelui 
nr.336/2020 

326 10.11.2020 16344/22.10.2020 
Media, Informare Cetăţeni - 
Direcţia Administraţie Publică 

Dispoziția 
președintelui 
nr.335/2020 
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325 10.11.2020 13396/22.10.2020 

modificarea şi înlocuirea 
Anexei La Dispoziţia nr. 
341/2019 privind numirea 
domnului SMÎNTÎNĂ SORIN în 
funcţia contractuală de 
excuţie de inspector de 
specialitate, gradul 
profesional I, gradaţia 1 de 
vechime la Biroul Relaţii cu 
Publicul şi Consilierii, Relaţii 
Mass-Media, Informare 
Cetăţeni 

Dispoziția 
președintelui 
nr.334/2020 

324 06.11.2020 16594/26.10.2020 

modificarea şi înlocuirea 
Anexei la Dispoziţia nr. 
534/2019 privind promovarea 
domnului AGRIGOROAEI 
VASILE în funcţia de execuţie 
în regim contractual de 
muncitor calificat, treaptă 
profesională II la Serviciul 
Administrativ, Protecţia 
Muncii şi Apărare Împotriva 
Incendiilor - Direcţia 
Economică 

Dispoziția 
președintelui 
nr.333/2020 

323 06.11.2020 16595/26.10.2020 

modificarea şi înlocuirea 
Anexei la Dispoziţia nr. 
57/2016 privind numirea 
domnului PĂUN ADRIAN 
NICOLAE în funcţia publică de 
execuţie de consilier, clasa I, 
gradul professional superior, 
gradaţia 4 de vechime, clasa 
58 de salarizare la 
Compartimentul Monitorizare 
Servicii de Sănătate, Socio-
Educative şi Culturale - 
Direcţia Dezvoltare şi 
Cooperare 

Dispoziția 
președintelui 
nr.332/2020 

322 06.11.2020 16570/26.10.2020 

modificarea şi înlocuirea 
Anexei la Dispoziţia nr. 
385/2019 privind promovarea 
domnului BUHUŞ ANDREI în 
funcţia publică de execuţie 
de consilier la 
Compartimentul Monitorizare 
Servicii de Sănătate, Socio-
Educative şi Culturale 

Dispoziția 
președintelui 
nr.331/2020 
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321 06.11.2020 16596/26.10.2020 

modificarea ş1 înlocuirea 
Anexei la Dispoziţia nr. 
244/2020 privind modificarea 
raportului de serviciu al 
domnului IORDACHE IULIAN 
prin mutare definitivă cu 
repartizarea postului 
corespunzător funcţiei publice 
de execuţie de consilier la 
Serviciul Dezvoltare Locală, 
Management Proiecte şi 
Informare Europeană 

Dispoziția 
președintelui 
nr.330/2020 

320 06.11.2020 16599/26.10.2020 

modificarea şi înlocuirea 
Anexei la Dispoziţia nr. 
120/2020 privind promovarea 
doamnei VLAD MARINA 
GABRIELA în funcţia publică 
de execuţie de consilier, clasa 
I, grad profesional principal la 
Compartimentul Monitorizare 
Servicii de Sănătate, Socio-
Educative şi 

Dispoziția 
președintelui 
nr.329/2020 

319 06.11.2020 16597/26.10.2020 
Culturale - Direcţia 
Dezvoltare şi Cooperare 

Dispoziția 
președintelui 
nr.328/2020 

318 06.11.2020 16598/26.10.2020 

modificarea şi înlocuirea 
Anexei la Dispoziţia nr. 
506/2019 privind reluarea 
activităţii ca urmare a 
încetării suspendării 
raportului de serviciu la 
iniţiativa doamnei ALBU ALINA 
IZABELA consilier în cadrul 
Compartimentului Cooperare 
Internaţională şi Relaţii ONG - 
Direcţia Dezvoltare şi 
Cooperare 

Dispoziția 
președintelui 
nr.327/2020 
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317 06.11.2020 16600/26.10.2020 

modificarea şi înlocuirea 
Anexei la Dispoziţia nr. 
306/2015 privind numirea 
domnului VASILIU CORNELIU 
IRINEL în funcţia publică de 
execuţie de consilier, clasa I, 
grad professional superior, 
gradaţia 5 de vechime, clasa 
59 de salarizare la 
Compartimentul Cooperare 
Internaţională şi Relaţii ONG 
al Direcţiei Dezvoltare şi 
Cooperare 

Dispoziția 
președintelui 
nr.326/2020 

316 06.11.2020 16592/26.10.2020 

modificarea şi înlocuirea 
Anexei la Dispoziţia nr. 
288/2017 privind numirea 
doamnei STERIEAN IONELA în 
funcţia publică de execuţie 
de consilier, clasa I, grad 
professional superior, gradţia 
3 de vechime clasa 57 de 
salarizare la Compartimentul 
Cooperare Internaţională şi 
Relaţii ONG - Direcţia 
Dezvoltare şi Cooperare 

Dispoziția 
președintelui 
nr.325/2020 

315 06.11.2020 16588/26.10.2020 

modificarea şi înlocuirea 
Anexei la Dispoziţia nr. 
142/2020 privind numirea 
domnului CIOBANU EDUARD 
MINA în funcţia publică de 
execuţie de consilier la 
Compartimentul Cooperare 
Internaţională şi Relaţii ONG - 
Direcţia Dezvoltare şi 
Cooperare 

Dispoziția 
președintelui 
nr.324/2020 

314 06.11.2020 16591/26.10.2020 

modificarea şi înlocuirea 
Anexei la Dispoziţia nr. 
604/2018 privind încetarea 
numirii temporare şi numirea 
domnului AIRINEI GABRIEL 
CRISTIAN în funcţia publică de 
execuţie de consilier, clasa I, 
gradul profesional superior, 
gradaţia 3 de vechime la 
Serviciul Dezvoltare Locală, 
Management Proiecte şi 
Informare Europeană - 
Direcţia Dezvoltare şi 
Cooperare 

Dispoziția 
președintelui 
nr.323/2020 



                         Registrul pentru evidența proiectelor de dispoziții 
                            ale președintelui Consiliului Județean Vaslui 
  

313 06.11.2020 16590/26.10.2020 

modificarea şi înlocuirea 
Anexei la Dispoziţia nr. 
300/2015 privind numirea 
doamnei STROESCU ALINA 
ŞTEFANIA în funcţia publică 
de execuţie de consilier, clasa 
I, grad profesional superior, 
gradaţia 3 de vechime, clasa 
61 de salarizare în cadrul 
Serviciului Dezvoltare Locală, 
Management Proiecte şi 
Informare Europeană al 
Direcţiei Dezvoltare şi 
Cooperare şi majorarea 
salariului de bază şi stabilirea 
drepturilor salariale 

Dispoziția 
președintelui 
nr.322/2020 

312 06.11.2020 16589/26.10.2020 

modificarea şi înlocuirea 
Anexei La Dispoziţia nr. 
54/2020 privind reluarea 
activităţii ca urmare a 
încetării suspendării 
raportului de serviciu din 
iniţiativa doamnei DUMITRAŞ 
MIHAELA consilier în cadrul 
Serviciului Dezvoltare Locală, 
Management Proiecte şi 
Informare Europeană 

Dispoziția 
președintelui 
nr.321/2020 

311 06.11.2020 16593/26.10.2020 

modificarea şi înlocuirea 
Anexei la Dispoziţia nr. 
275/2017 privind reluarea 
activităţii ca urmare a 
încetării suspendării 
raportului de serviciu la 
iniţiativa doamnei ENACHE 
ANDREEA consilier, clasa I, 
grad profesional superior, 
gradaţia 2 de vechime, clasa 
55 de salarizare în cadrul 
Serviciului Dezvoltare Locală, 
Management Proiecte şi 
Informare Europeană - 
Direcţia Dezvoltare şi 
Cooperare 

Dispoziția 
președintelui 
nr.320/2020 
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310 06.11.2020 16581/26.10.2020 

modificarea şi înlocuirea 
Anexei la Dispoziţia nr. 
301/2015 privind numirea 
domnişoarei IORDAN MITICA în 
funcţia publică de execuţie 
de consilier, clasa I, grad 
profesional superior, gradaţia 
5 de vechime, clasa 63 de 
salarizare în cadrul Serviciului 
Dezvoltare Locală, 
Management Proiecte şi 
Informare Europeană al 
Direcţiei Dezvoltare şi 
Cooperare şi majorarea 
salariului de bază şi stabilirea 
drepturilor salariale 

Dispoziția 
președintelui 
nr.319/2020 

309 06.11.2020 16580/26.10.2020 

modificarea și înlocuirea 
Anexei la Dispoziţia nr. 
187/2019 privind numirea 
doamnei MUNTEANU ANDREEA 
în funcţia publică de execuţie 
de consilier, clasa I, gradul 
profesional principal, gradaţia 
2 de vechime la Serviciul 
Dezvoltare Locală, 
Management Proiecte şi 
Informare Europeană 

Dispoziția 
președintelui 
nr.318/2020 

308 06.11.2020 16578/26.10.2020 

modificarea şi înlocuirea 
Anexei la Dispoziţia nr. 
299/2015 privind numirea 
doamnei VASILIU CRISTINA în 
funcţia publică de conducere 
de şef serviciu, gradul II, 
clasa 76 de salarizare la 
Serviciul Dezvoltare Locală, 
Management Proiecte şi 
Informare Europeană al 
Direcţiei Dezvoltare şi 
Cooperare şi majorarea 
salariului de bază şi stabilirea 
drepturilor salariale 

Dispoziția 
președintelui 
nr.317/2020 
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307 06.11.2020 16579/26.10.2020 

modificarea şi înlocuirea 
Anexei la Dispoziţia nr. 
225/2020 privind exercitarea 
cu caracter temporar a 
funcţiei publice de conduce 
de director executiv al 
Direcţiei Dezvoltare şi 
Cooperare de către domnul 
AGAFIŢEI EMILIAN 

Dispoziția 
președintelui 
nr.316/2020 

306 06.11.2020 16560/26.10.2020 

modificarea şi înlocuirea 
Anexei La Dispoziţia nr. 
581/2018 privind promovarea 
domnului VIERU DAN în 
funcţia publică de execuţie 
definitivă de consilier, clasa I, 
grad profesional principal, 
gradaţia 5 de vechime 

Dispoziția 
președintelui 
nr.315/2020 

305 06.11.2020 16569/26.10.2020 

modificarea şi înlocuirea 
Anexei la Dispoziţia nr. 
220/2015 privind numirea 
domnului NISTOR RICĂ în 
funcţia publică de execuţie 
de consilier, clasa I, grad 
profesional superior, gradţia 5 
de vechime, clasa 59 de 
salarizare la Compartimentul 
Transport Public Judeţean - 
Autoritatea de Autorizare – 
Direcţia Tehnică 

Dispoziția 
președintelui 
nr.314/2020 

304 06.11.2020 16561/26.10.2020 

modificarea şi înlocuirea 
Anexei la Dispoziţia nr. 
280/2016 privind numirea 
domnului STREJA MIHAI în 
funcţia publică de execuţie 
de consilier, clasa I, grad 
profesional superior, gradaţia 
5 de vechime, clasa 59 de 
salarizare la Serviciul pentru 
Monitorizarea Serviciilor 
Comunitare de Utilităţi 
Publice şi Unitatea de 
Implementare/Monitorizare a 
Proiectului - Sistem integrat 
de management al deşeurilor 
solide în judeţul Vaslui - 
Direcţia Tehnică 

Dispoziția 
președintelui 
nr.313/2020 
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303 06.11.2020 16577/26.10.2020 

modificarea şi înlocuirea 
Anexei la Dispoziţia nr. 
208/2020 privind promovarea 
domnului 

Dispoziția 
președintelui 
nr.312/2020 

302 06.11.2020 16559/26.10.2020 

NĂSTĂSACHE CIPRIAN MIHĂIŢĂ 
în funcţia publică de execuţie 
de consilier, clasa I, grad 
profesional 

Dispoziția 
președintelui 
nr.311/2020 

301 06.11.2020 16571/26.10.2020 

superior la Serviciul pentru 
Monitorizarea Serviciilor 
Comunitare de Utilităţi 
Publice şi Unitatea de 

Dispoziția 
președintelui 
nr.310/2020 

300 06.11.2020 16558/26.10.2020 

Implementare/Monitorizare a 
Proiectului - Sistem integrat 
de management al deşeurilor 
solide în județul Vaslui 

Dispoziția 
președintelui 
nr.309/2020 

299 06.11.2020 16532/23.10.2020 

modificarea şi înlocuirea 
Anexei la Dispoziţia nr. 
209/2020 privind promovarea 
domnului DUDĂU ALEXANDRU 
în funcţia publică de execuţie 
de consilier, clasa I, grad 
profesional superior la 
Serviciul pentru Monitorizarea 
Serviciilor Comunitare de 
Utilităţi Publice şi Unitatea de 
Implementare/Monitorizare a 
Proiectului – Sistem integrat 
de management al deşeurilor 
solide în județul Vaslui 

Dispoziția 
președintelui 
nr.308/2020 

298 06.11.2020 16531/23.10.2020 

modificarea şi înlocuirea 
Anexei la Dispoziţia nr. 
528/2018 privind numirea 
domnului BALAN CLAUDIU 
lONUŢ în funcţia publică de 
execuţie definitivă de 
consilier, clasa I, grad 
profesional asistent, gradaţia 
0 de vechime 

Dispoziția 
președintelui 
nr.307/2020 
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297 06.11.2020 16363/22.10.2020 
 

modificarea şi înlocuirea 
Anexei la Dispoziţia nr. 
152/2016 privind numirea 
domnului CREŢU IULIAN 
ROBERT în funcţia publică de 
execuţie de consilier, clasa I, 
grad Profesional superior, 
gradaţia 5 de vechime, clasa 
59 de salarizare la Serviciul 
pentru Monitorizarea 
Serviciilor Comunitare de 
Utilităţi Publice şi Unitatea de 
Implementare/Monitorizare a 

Dispoziția 
președintelui 
nr.306/2020 

296 06.11.2020 16361/22.10.2020 

Proiectului - Sistem integrat 
de management al deşeurilor 
solide în judeţul Vaslui – 
Direcţia Tehnică 

Dispoziția 
președintelui 
nr.305/2020 

295 06.11.2020 16357/22.10.2020 

modificarea şi înlocuirea 
Anexei la Dispoziţia nr. 
151/2016 privind numirea 
domnului DOHOTARU 
CRISTIAN VASILE în funcţia 
publică de execuţie de 
consilier, clasa I, grad 
professional superior, 
gradaţia 3 de vechime, clasa 
57 de salarizare la Serviciul 
pentru Monitorizarea 
Serviciilor Comunitare de 
Utilităţi Publice şi Unitatea de 
Implementare/Monitorizare a 
Proiectului – Sistem integrat 
de management al deşeurilor 
solide în judeţul Vaslui - 
Direcţia Tehnică 

Dispoziția 
președintelui 
nr.304/2020 

294 06.11.2020 16511/23.10.2020 

modificarea şi înlocuirea 
Anexei la Dispoziţia nr. 
132/2020 privind reluarea 
activităţii ca 

Dispoziția 
președintelui 
nr.303/2020 

293 06.11.2020 16512/23.10.2020 

urmare a încetării suspendării 
raportului de serviciu la 
iniţiativa doamnei BURCIOAGĂ 
AURELIA, şef 

Dispoziția 
președintelui 
nr.302/2020 

292 06.11.2020 16528/23.10.2020 

serviciu, gradul profesional II 
la Serviciul pentru 
Monitorizarea Serviciilor 
Comunitare de Utilităţi 

Dispoziția 
președintelui 
nr.301/2020 
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291 06.11.2020 16527/23.10.2020 

Publice şi Unitatea de 
Implementare/Monltorizare a 
Proiectului - Sistem integrat 
de management al seșeurilor 
solide din județul Vaslui 

Dispoziția 
președintelui 
nr.300/2020 

290 06.11.2020 16526/23.10.2020 

modificarea şi înlocuirea 
Anexei la Dispoziţia nr. 
359/2019 privind numirea 
domnului TOMA CĂTĂLIN 
ALEXANDRU în funcţia publică 
de conducere de director 
excutiv adjunct, gradul 
profesional II la Direcţia 
Tehnică 

Dispoziția 
președintelui 
nr.299/2020 

289 06.11.2020 16513/23.10.2020 

modificarea şi înlocuirea 
Anexei la Dispoziţia nr. 
123/2016 privind numirea 
doamnei VIERU MARIANA în 
funcţia publică de conducere 
de director executiv la 
Direcţia Tehnică din cadrul 
aparatului de specialitate al 
Consiliului judeţean Vaslui 

Dispoziția 
președintelui 
nr.298/2020 

288 06.11.2020 16529/23.10.2020 

modificarea şi înlocuirea 
Anexei la Dispoziţia nr. 
583/2018 privind numirea 
domnului ZURBA MARIAN în 
funcţia publică de execuţie 
de consilier, clasa I, gradul 
profesional superior, gradaţia 
5 de vechime la Serviciul 
Administrativ, Protecţia 
Muncii şi Apărare 

Dispoziția 
președintelui 
nr.297/2020 

287 06.11.2020 16461/23.10.2020 
împotriva Incendiilor Dispoziția 

președintelui 
nr.296/2020 

286 06.11.2020 16407/22.10.2020 

modificarea şi înlocuirea 
Anexei la Dispoziţia nr. 
584/2018 privind numirea 
domnului PINTILIE RELU în 
funcţia publică de execuţie 
de consilier, clasa I, gradul 
professional superior, 
gradaţia 4 de vechime la 
Serviciul Administrativ, 
Protecţia Muncii şi Apărare 
Împotriva Incendiilor 

Dispoziția 
președintelui 
nr.295/2020 
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285 06.11.2020 16408/22.10.2020 

modificarea şi înlocuirea 
Anexei la Dispoziţia nr. 
398/2019 privind numirea 
domnului PUNI MIRCEA DAN în 
funcţia publică de conducere 
de şef serviciu, gradul 
profesional II, la Serviciul 
Administrativ, Protecţia 
Muncii şi Apărare împotriva 
Incendiilor – Direcţia 
Economică 

Dispoziția 
președintelui 
nr.294/2020 

284 06.11.2020 16473/23.10.2020 

modificarea şi înlocuirea 
Anexei la Dispoziţia nr. 
353/2018 privind promovarea 
doamnei CODREANU MIHAELA 
în funcţia publică de execuţie 
de consilier, clasa I, gradul 
profesional superior, gradaţia 
3 de vechime 

Dispoziția 
președintelui 
nr.293/2020 

283 06.11.2020 16472/23.10.2020 

modificarea şi înlocuirea 
Anexei la Dispoziţia nr. 
320/2017 privind numirea 
domnului NOVAC LEONID în 
funcţia publică de execuţie 
de consilier, clasa I, grad 
profesional superior, gradaţia 
3, clasa 57 de salarizare la 
Serviciul Contabilitate - 
Direcţia Economică 

Dispoziția 
președintelui 
nr.292/2020 

282 06.11.2020 16471/23.10.2020 

modificarea şi înlocuirea 
Anexei la Dispoziţia nr. 
317/2017 privind numirea 
doamnei ŞTEFANACHE SILVIA 
în funcţia publică de execuţie 
de consilier, clasa I, grad 
profesional superior, gradaţia 
5, clasa 59 de salarizare la 
Serviciul Contabilitate - 
Direcţia Economică 

Dispoziția 
președintelui 
nr.291/2020 
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281 06.11.2020 16470/23.10.2020 

modificarea şi înlocuirea 
Anexei la Dispoziţia nr. 
316/2017 privind numirea 
doamnei CREŢU IRINA 
ADRIANA în funcţia publică de 
execuţie de consilier, clasa I, 
grad profesional superior, 
gradaţia 3, clasa 57 de 
salarizare la Serviciul 
Contabilitate - Direcţia 
Economică 

Dispoziția 
președintelui 
nr.290/2020 

280 06.11.2020 16469/23.10.2020 

modificarea şi înlocuirea 
Anexei la Dispoziţia nr. 1 
/2020 privind reluarea 
activităţii ca urmare a 
încetării suspendării de drept 
a raportului de serviciu al 
doamnei FÎRĂ MARIANA 
consilier în cadrul Serviciului 
Contabilitate - Direcţia 
Economică 

Dispoziția 
președintelui 
nr.289/2020 

279 06.11.2020 16468/23.10.2020 

modificarea şi înlocuirea 
Anexei la Dispoziţia nr. 
210/2020 privind promovarea 
doamnei MANOLACHE 
RAMONA GEORGETA în funcţia 
publică de execuţie de 
consilier, clasa I, grad 
profesional principal la 
Serviciul Contabilitate - 
Direcţia Economică 

Dispoziția 
președintelui 
nr.288/2020 

278 06.11.2020 16486/23.10.2020 

modificarea şi înlocuirea 
Anexei la Dispoziţia nr. 
375/2019 privind numirea 
doamnei TRIFU MARINA 
MĂDĂLINA în funcţia publică 
de execuţie de consilier, clasa 
I, gradul profesional superior, 
gradaţia 3 de vechime la 
Serviciul Contabilitate 

Dispoziția 
președintelui 
nr.287/2020 

277 06.11.2020 16485/23.10.2020 

modificarea şi înlocuirea 
Anexei la Dispoziţia nr. 
409/2019 privind numirea 
doamnei ONICĂ SIMONA 
ȘTEFANIA în funcția publică 
de conducere de șef serviciu, 
grad professional II la 
Serviciul Contabilitate – 
Direcția Economică 

Dispoziția 
președintelui 
nr.286/2020 
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276 06.11.2020 16484/23.10.2020 

modificarea şi înlocuirea 
Anexei la Dispoziţia nr. 
480/2019 privind numirea 
domnului ARUSOAIEI BOGDAN 
ANDREI în funcţia publică de 
execuţie de consilier la 
BiroulAdministrarea 
Domeniului Public şi Privat al 
Judeţului - Direcţia 
Economică 

Dispoziția 
președintelui 
nr.285/2020 

275 06.11.2020 16482/23.10.2020 

modificarea şi înlocuirea 
Anexei la Dispoziţia nr. 
119/2020 privind promovarea 
domnului ATASIEI ANDREI în 
funcţia publică de execuţie 
de consilier, clasa I, grad 
profesional principal la Biroul 
Administrarea Domeniului 
Public şi Privat al Judeţului – 
Direcţia Economică 

Dispoziția 
președintelui 
nr.284/2020 

274 06.11.2020 16481/23.10.2020 

modificarea şi înlocuirea 
Anexei la Dispoziţia nr. 
513/2019 privind numirea 
domnului SACALIUC VLAD în 
funcţia publică de execuţie 
de consilier achiziţii la 
Serviciul de Achiziţii Publice 
şi Contractarea Serviciilor 
Sociale 

Dispoziția 
președintelui 
nr.283/2020 

273 06.11.2020 16331/22.10.2020 

modificarea şi înlocuirea 
Anexei La Dispoziţia nr. 
511/2019 privind numirea 
doamnei GHERASE VICTORIŢA 
în funcţia publică de execuţie 
de consilier achiziţii la 
Serviciul de Achiziţii Publice 
şi Contractarea Serviciilor 
Sociale 

Dispoziția 
președintelui 
nr.282/2020 

272 06.11.2020 16330/22.10.2020 

modificarea şi înlocuirea 
Anexei la Dispoziţia nr. 
512/2019 privind numirea 
doamnei MARIN DIANA în 
funcţia publică de execuţie 
de consilier achiziţii la 
Serviciul de Achiziţii Publice 
şi Contractarea Serviciilor 
Sociale 

Dispoziția 
președintelui 
nr.281/2020 
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271 06.11.2020 16329/22.10.2020 

modificarea şi înlocuirea 
Anexei la Dispoziţia nr. 
510/2019 privind numirea 
doamnei IACOB IULIA în 
funcţia publică de execuţie 
de consilier achiziţii la 
Serviciul de Achiziţii Publice 
şi Contractarea Serviciilor 
Sociale 

Dispoziția 
președintelui 
nr.280/2020 

270 06.11.2020 16328/22.10.2020 

modificarea şi înlocuirea 
Anexei la Dispoziţia nr. 
509/2019 privind numirea 
domnului POPICA NELU în 
funcţia publică de execuţie 
de consilier achiziţii la 
Serviciul de Achiziţii Publice 
şi Contractarea Serviciilor 
Sociale 

Dispoziția 
președintelui 
nr.279/2020 

269 06.11.2020 16343/22.10.2020 

modificarea şi înlocuirea 
Anexei la Dispoziţia nr. 
184/2020 privind exercitarea 
cu caracter temporar a 
funcţiei publice de conducere 
de şef serviciu, gradul 
profesional II al Serviciului de 
Achiziţii Publice şi 
Contractarea Serviciilor 
Sociale de către domnul 
BOTEZATU BOGDAN RADU 

Dispoziția 
președintelui 
nr.278/2020 

268 06.11.2020 16342/22.10.2020 

modificarea şi înlocuirea 
Anexei la Dispoziţia nr. 
585/2018 privind numirea 
domnului BUHUŞI SEBASTIAN 
în funcţia publică de execuţie 
de consilier, clasa I, gradul 
profesional superior, gradaţia 
3 de vechime la 
Compartimentul Disciplina în 
Construcţii 

Dispoziția 
președintelui 
nr.277/2020 
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267 06.11.2020 16339/22.10.2020 

modificarea şi înlocuirea 
Anexei la Dispoziţia nr. 
335/2017 privind numirea 
domnului STATE PAUL în 
funcţia publică de execuţie 
de consilier, clasa I, gradul 
profesional superior, clasa 59 
de salarizare, gradaţia 5 de 
vechime la Compartimentul 
Autorizare din cadrul Direcţia 
de Urbanism şi Amenajarea 
Teritoriului 

Dispoziția 
președintelui 
nr.276/2020 

266 06.11.2020 16337/22.10.2020 

modificarea şi înlocuirea 
Anexei ta Dispoziţia nr. 
334/2017 privind numirea 
domnului MANOLACHE 
CORNELIU în funcţia publică 
de execuţie de consilier, clasa 
I, gradul profesional superior, 
clasa 59 de salarizare, 
gradaţia 5 de vechime La 
Serviciul Urbanism şi 
Amenajarea Teritoriului - 
Direcţia de Urbanism şi 
Amenajarea Teritoriului 

Dispoziția 
președintelui 
nr.275/2020 

265 06.11.2020 16336/22.10.2020 

modificarea şi înlocuirea 
Anexei la Dispoziţia nr. 
211/2019 privind numirea 
doamnei AVĂDĂNEI MIRELA în 
funcţia publică de conducere 
de şef serviciu, gradul 
profesional II, la Serviciul 
Urbanism şi Amenajarea 
Teritoriului 

Dispoziția 
președintelui 
nr.274/2020 

264 06.11.2020 16335/22.10.2020 

modificarea şi înlocuirea 
Anexei la Dispoziţia nr. 
337/2017 privind numirea 
domnului BEŞLIU MARIAN în 
funcţia publică de conducere 
de arhitect şef, gradul 
profesional II, clasa 81 de 
salarizare la Direcţia de 
Urbanism şi Amenajarea 
Teritoriului 

Dispoziția 
președintelui 
nr.273/2020 
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263 06.11.2020 16334/22.10.2020 

modificarea şi înlocuirea 
Anexei la Dispoziţia nr. 
211/2020 privind promovarea 
doamnei BARACTARU ALINA 
RAMONA în funcţia publică de 
execuţie de consilier, clasa I, 
gradul profesional superior la 
Compartimentul 
Managementul Calităţii 

Dispoziția 
președintelui 
nr.272/2020 

262 06.11.2020 16333/22.10.2020 

modificarea şi înlocuirea 
Anexei la Dispoziţia nr. 
340/2017 privind numirea 
doamnei ŞENCHIU IONELA în 
funcţia publică de execuţie 
de auditor, clasa I, grad 
profesional superior, gradaţia 
4, clasa 63 de salarizare la 
Biroul Audit Public Intern 

Dispoziția 
președintelui 
nr.271/2020 

261 06.11.2020 17408/04.11.2020 

modificarea şi înlocuirea 
Anexei la Dispoziţia nr. 
342/2017 privind numirea 
domnului MANOLE CRISTIAN în 
funcţia publică de execuţie 
de auditor, clasa I, grad 
profesional superior, gradaţia 
3 de vechime, clasa 63 de 
salarizare la Biroul Audit 
Public Intern 

Dispoziția 
președintelui 
nr.270/2020 

260 03.11.2020 17332/03.11.2020 

modificarea şi înlocuirea 
Anexei la Dispoziţia nr. 
178/2020 privind încetarea 
exercitării temporare a 
funcţiei publice de conducere 
de şef birou, gradul 
profesional II al Biroului Audit 
Public Intern de către domnul 
FÎRĂ OVIDIU ADRIAN 

Dispoziția 
președintelui 
nr.269/2020 

259 03.11.2020 17328/03.11.2020 

modificarea şi înlocuirea 
Anexei la Dispoziţia nr. 
141/2020 privind numirea 
domnului LAPA NICOLAE 
CRISTIAN în funcţia publică de 
execuţie de consilier la Biroul 
Relaţii cu Publicul şi 
Consilierii, Relaţii Mass-
Media, Informare Cetăţeni - 
Direcţia Administraţie Publică 

Dispoziția 
președintelui 
nr.268/2020 
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258 30.10.2020 16995/30.10.2020 

modificarea şi înlocuirea 
Anexei la Dispoziţia nr. 
339/2019 privind numirea 
doamnei ARCĂLEANU 
CRISTINA în funcţia publică de 
execuţie de consilier, clasa I, 
gradul profesional superior, 
gradaţia 5 de vechime la 
Biroul Relaţii cu Publicul şi 
Consilierii, Relaţii Mass-
Media, Informare Cetăţeni 

Dispoziția 
președintelui 
nr.267/2020 

257 30.10.2020 16966/29.10.2020 

modificarea şi înlocuirea 
Anexei la Dispoziţia nr. 
472/2019 privind numirea 
doamnei ANDRONIC MARILENA 
EUGENIA în funcţia publică de 
conducere de şef birou, 
gradul profesional II la Biroul 
Relaţii cu Publicul şi 
Consilierii, Relaţii Mass-
Media, Informare 

Dispoziția 
președintelui 
nr.266/2020 

256 28.10.2020 16422/22.10.2020 
Cetăţeni - Direcţia 
administraţie Publică 

Dispoziția 
președintelui 
nr.265/2020 

255 28.10.2020 16826/28.10.2020 
 Dispoziția 

președintelui 
nr.264/2020 

254 28.10.2020 16825/28.10.2020 

modificarea și înlocuirea 
Anexei la Dispoziţia nr. 
80/2020 privind modificarea 
raportului de serviciu al 
doamnei BOCĂNEŢ IONELA 
prin mutare definitivă în 
funcţia publică de consilier 
juridic la Serviciul Juridlc-
Contencios şi Coordonare 
Consilii Locale 

Dispoziția 
președintelui 
nr.263/2020 

253 28.10.2020 16824/22.10.2020 

modificarea şi înlocuirea 
Anexei la Dispoziţia nr. 
351/2018 privind promovarea 
doamnei GACHE CRISTINA 
VALERIA în funcţia publică de 
execuţie de consilier juridic, 
clasa I, grad profesional 
superior, gradaţia 3 de 
vechime 

Dispoziția 
președintelui 
nr.262/2020 
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252 28.10.2020 16815/28.28.10.2020 

modificarea şi înlocuirea 
Anexei la Dispoziţia nr. 
415/2019 privind încetarea 
exercitării cu caracter 
temporar a funcţiei publice 
de conducere de şef serviciu, 
gradul profesional II al 
Serviciului Juridic-Contencios 
şi Coordonare Consilii Locale - 
Direcţia 

Dispoziția 
președintelui 
nr.261/2020 

251 27.10.2020 16736/27.10.2020 
Administraţie Publică de către 
doamna ZURBA DORINA 

Dispoziția 
președintelui 
nr.260/2020 

250 26.10.2020 16549/26.10.2020 

modificarea şi înlocuirea 
Anexei la Dispoziţia nr. 
313/2017 privind numirea 
doamnei BUHUŞ RODICA în 
funcţia publică de execuţie 
de consilier juridic, clasa I, 
gradul profesional superior, 
gradaţia 5 de vechime, clasa 
59 de salarizare la Serviciul 
Juridic-Contencios şi 
Coordonare Consilii Locale din 
cadrul Direcţiei Administraţie 
Publică 

Dispoziția 
președintelui 
nr.259/2020 

249 23.10.2020 16502/23.10.2020 

modificarea şi înlocuirea 
Anexei la Dispoziţia nr. 
177/2020 privind exercitarea 
cu caracter temporar a 
funcţiei publice de conducere 
de director executiv, gradul 
profesional II al Direcţiei 
Administraţie Publică de către 
doamna DRAGOMIR MIHAELA 

Dispoziția 
președintelui 
nr.258/2020 

248 23.10.2020 16536/23.10.2020 
exercitarea atribuţiilor 
preşedintelui Consiliului 
Judeţean Vaslui 

Dispoziția 
președintelui 
nr.257/2020 

247 23.10.2020 16495/23.10.2020 
convocarea Consiliului 
Judeţean Vaslui în şedinţă 
ordinară 

Dispoziția 
președintelui 
nr.256/2020 

246 23.10.2020 16500/23.10.2020 
convocarea Consiliului 
Judeţean Vaslui în şedinţă 
extraordinară 

Dispoziția 
președintelui 
nr.255/2020 
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245 23.10.2020 16483/23.10.2020 

numirea Comandamentului 
județean de coordonare a 
activității de intervenție 
pentru deszăpezirea și 
combaterea poleiului pe 
drumurile județene aflate în 
administrarea Consiliului 
Județean Vaslui, în perioada 
de iarnă 1 noiembrie - 31 
martie 2021 

Dispoziția 
președintelui 
nr.254/2020 

244 23.10.2020 16538/23.10.2020 

constituirea comisiei de 
concurs și a comisiei  de 
soluționare a contestațiilor, la 
concursul de recrutare, 
funcție contractuală de 
conducere, organizat în data 
de 23.11.2020 

Dispoziția 
președintelui 
nr.253/2020 

243 23.10.2020 16491/23.10.2020 

admiterea cererii de 
schimbare a prenumelui 
domnului ___________ din 
”_____” în ”_______” 

Dispoziția 
președintelui 
nr.252/2020 

242 23.10.2020 16464/23.10.2020 

stabilirea cuantumului 
indemnizației lunare pentru 
domnul MARIAN DAN–MIHAI,  
vicepreședintele Consiliului 
Județean Vaslui 

Dispoziția 
președintelui 
nr.251/2020 

241 19.10.2020  9812/30.06.2020 

stabilirea cuantumului 
indemnizației lunare pentru 
domnul TRIFAN CIPRIAN-
IONUȚ, vicepreședintele 
Consiliului Județean Vaslui 

Dispoziția 
președintelui 
nr.250/2020 

240 19.10.2020 15947/15.10.2020 

stabilirea cuantumului 
indemnizației lunare pentru 
domnul BUZATU DUMITRU, 
președintele Consiliului 
Județean Vaslui 

Dispoziția 
președintelui 
nr.249/2020 

239 19.10.2020 15902/15.10.2020 

suspendarea raportului de 
serviciu la inițiativa doamnei 
Obreja Ana- Maria, consilier  
achiziții publice la Serviciul 
de achiziții publice și 
contractarea serviciilor 
sociale 

Dispoziția 
președintelui 
nr.248/2020 
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238 14.10.2020 15874/14.10.2020 

numirea domnului CAZACU 
DRAGOȘ-ANDREI în funcția 
publică de conducere de 
director general, gradul 
profesional II al Direcției 
Generale de Asistență Socială 
și Protecția Copilului Vaslui 

Dispoziția 
președintelui 
nr.247/2020 

237 13.10.2020 15636/09.10.2020 

exercitarea cu caracter 
temporar a funcței publice de 
conducere de director 
executiv al Serviciului Public 
Comunitar Județean de 
Evidență a Persoanelor Vaslui 
de către domnul Vieru Iulian 

Dispoziția 
președintelui 
nr.246/2020 

236 13.10.2020 15757/13.10.2020 

eliberarea din funcție a 
domnului BARBU ALEXANDRU, 
consilier la Cabinetul 
Vicepreședintelui 

Dispoziția 
președintelui 
nr.245/2020 

235 12.10.2020 15737/12.10.2020 

eliberarea din funcție a 
domnului CARAGAȚĂ VALERIU, 
administrator public al 
județului Vaslui 

Dispoziția 
președintelui 
nr.244/2020 

234 09.10.2020 15266/05.10.2020 

eliberarea din funcție a 
domnului MANOLACHI 
PETRICĂ, consilier la 
Cabinetul Președintelui 

Dispoziția 
președintelui 
nr.243/2020 

233 08.10.2020 15414/07.10.2020 

eliberarea din funcție a 
domnului GHEȚU VLAD, 
consilier la Cabinetul 
Președintelui 

Dispoziția 
președintelui 
nr.242/2020 

232 02.10.2020 15176/02.10.2020 

eliberarea din funcție a 
doamnei SCUTARU MIHAELA-
GABRIELA, șef cabinet la 
Cabinetul Președintelui 

Dispoziția 
președintelui 
nr.241/2020 

231 01.10.2020 14945/30.09.2020 

reluarea activității ca urmare 
a încetării suspendării de 
drept a raportului de serviciu 
al doamnei OBREJA ANA-
MARIA, consilier achiziții 
publice la Serviciul de 
achiziții publice și 
contractarea serviciilor 
sociale 

Dispoziția 
președintelui 
nr.240/2020  

230 30.09.2020 14819/28.09.2020 

eliberarea din funcție a 
doamnei OBREJA ANA-MARIA, 
consilier la Cabinetul 
Președintelui 

Dispoziția 
președintelui 
nr.239/2020 
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229 29.09.2020 14892/29.09.2020 
convocarea Consiliului 
Județean Vaslui în ședință 
extraordinară 

Dispoziția 
președintelui 
nr.238/2020 

228 25.09.2020  14746/25.09.2020 

numirea comisiei de recepție 
a serviciilor achiziționate în 
cadrul proiectului” Creșterea 
capacității de gestionare a 
crizei COVID-19 la nivelul 
serviciilor publice socio-
medicale subordonate UAT 
Județul Vaslui 

Dispoziția 
președintelui 
nr.237/2020 

227 25.09.2020 14747/25.09.2020 

constituirea comisiei de 
concurs și a comisiei de 
soluționare a contestațiilor la 
concursul de recrutare pentru 
ocuparea funcției publice de 
conducere vacante de 
director executiv, gradul II- 
Serviciul Public Comunitar 
Județean de Evidență a 
Persoanlor Vaslui, organizat în 
data de 19.11.2020, proba 
scrisă 

Dispoziția 
președintelui 
nr.236/2020 

226 25.09.2020 14734/25.09.2020 

admiterea cererii de 
schimbare a numelui de 
familie al doamnei 
___________din 
”___________” în 
”____________” 

Dispoziția 
președintelui 
nr.235/2020 

225 24.09.2020 14474/22.09.2020 

încetarea de drept a 
exercitării cu caracter 
temporar și delegarea 
îndeplinirii atribuțiilor ce 
revin postului de director 
general al Direcției Generale 
de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Vaslui 
domnului BURUIANĂ IOAN 

Dispoziția 
președintelui 
nr.234/2020 

224 23.09.2020 14472/22.09.2020 

încuviințarea deplasării, în 
perioada 19 octombrie 2020 - 
07 noiembrie 2020, în Anglia, 
localitatea Peterborough, a 
minorului _________ 

Dispoziția 
președintelui 
nr.233/2020 

223 22.09.2020 14301/17.09.2020 

aprobarea criteriilor de 
evaluare a performanțelor 
profesionale individuale 
pentru personalul din cadrul 
Spitalului Județean de 
Urgență Vaslui 

Dispoziția 
președintelui 
nr.232/2020 



                         Registrul pentru evidența proiectelor de dispoziții 
                            ale președintelui Consiliului Județean Vaslui 
  

222 16.09.2020 140063/15.09.2020 

modificarea raportului de 
serviciu al domnului 
IORDACHE IULIAN prin 
mutarea definitivă cu 
repartizarea postului 
corespunzător funcției publice 
de execuție de consilier la 
Serviciul Dezvoltare Locală, 
Management Proiecte și 
Informare Europeană 

Dispoziția 
președintelui 
nr.231/2020 

221 15.09.2020 13845/11.09.2020 

încetarea de drept a 
exercitării cu caracter 
temporar și delegarea 
îndeplinirii atribuțiilor ce 
revin postului de director 
executiv al Serviciului Public 
Comunitar Județean de 
Evidență a Persoanelor Vaslui, 
domnului Vieru Iulian 

Dispoziția 
președintelui 
nr.230/2020 

220 11.09.2020 13848/11.09.2020 

numirea persoanei 
responsabile și a comisiei de 
evaluare pentru atribuirea 
contractului de achiziție 
publică având ca obiect 
<<Proiectare (PT+DDE) pentru 
obiectivul de investiții 
”Construire secții la Spitalul 
nr. 2 Vaslui”>> 

Dispoziția 
președintelui 
nr.229/2020 

219 11.09.2020 13764/10.09.2020 
convocarea Consiliului 
Județean Vaslui în ședință 
ordinară 

Dispoziția 
președintelui 
nr.228/2020 

218 11.09.2020 13758/10.09.2020 

încetarea detașării domnului 
RESMERIȚĂ IONUȚ – consilier 
la Serviciul Urbanism și 
Amenajarea Teritoriului 

Dispoziția 
președintelui 
nr.227/2020 

217 09.09.2020 13540/07.09.2020 

propunerea de constituire a 
grupului de  monitorizare și 
evaluare a implementării 
strategiei de dezvoltare 
economico-socială a județului 
Vaslui cu orizontul de timp 
2021-2027 în cadrul 
proiectului „Planificare 
strategică pentru dezvoltarea 
durabilă a județului Vaslui”, 
Cod SIPOCA 518, Cod MySMIS: 
125900 

Dispoziția 
președintelui 
nr.226/2020 
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216 04.09.2020 13297/02.09.2020 

constituirea Comisiei de 
selecționare a documentelor 
de arhivă create și deținute 
de Consiliul Județean Vaslui 

Dispoziția 
președintelui 
nr.225/2020 

215 04.09.2020 13345/02.09.2020 

modificarea Dispoziției nr. 
126/2020 privind desemnarea 
experților pentru testarea 
competențelor lingvistice de 
comunicare în limba engelză, 
la concursul de recrutare 
organizat în data de 
15.06.2020, pentru ocuparea 
funcției publice de conducere 
vacante de director general al 
Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția 
Copilului Vaslui 

Dispoziția 
președintelui 
nr.224/2020 

214 04.09.2020 13326/02.09.2020 

modificarea Dispoziției nr. 
125/2020  privind constituirea 
comisiei de concurs și a 
comisiei de soluționare a 
contestațiilor la concursul de 
recrutare pentru ocuparea 
funcției publice de conducere 
vacante de director general, 
gradul II – Direcția Generală 
de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Vaslui, 
organizat în data de 
15.06.2020, proba scrisă 

Dispoziția 
președintelui 
nr.223/2020 

213 01.09.2020 13212/31.08.2020 

încetarea contractului 
individual de muncă al 
domnului TĂNĂSUCĂ DAN-
ALEXANDRU, șofer treapta I la 
Serviciul Administrativ, 
Protecția Muncii și Apărarea 
Împotriva Incendiilor din cadrl 
Direcției Economice, prin 
acordul părților 

Dispoziția 
președintelui 
nr.222/2020 

212 31.08.2020 13042/27.08.2020 

modificarea Dispoziției nr. 
369/2019 privind numirea 
comisiilor de recepție a 
serviciilor achiziționate în 
cadrul proiectului ”Extindere 
Unitate de Primiri Urgențe și 
Realizare Heliport” 

Dispoziția 
președintelui 
nr.221/2020 
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211 31.082020 13026/26.08.2020 

modificarea și completarea 
Dispoziției nr.164/2020 
privind numirea echipei de 
implementare a proiectului 
”Creșterea capacității de 
gestionare a crizei COVID-19 
la nivelul serviciilor publice 
socio-medicale subordonate 
UAT Județul Vaslui” 

Dispoziția 
președintelui 
nr.220/2020 

210 27.08.2020 12933/25.08.2020 

admiterea cererii de 
schimbare a numelui de 
familie al minorului _______ 
din ”_____ în ”________” 

Dispoziția 
președintelui 
nr.219/2020 

209 24.08.2020 12879/24.08.2020 

modificarea Dispoziției nr. 
196/2019 privind numirea 
echipei de implementare a 
proiectului ”Extindere Unitate 
de Primiri Urgențe și Realizare 
Heliport” 

Dispoziția 
președintelui 
nr.218/2020 

208 21.08.2020 12608/19.08.2020 

numirea persoanei 
responsabile și a comisiei de 
evaluare pentru atribuirea 
contractelor subsecvente pe 
semestrul I al anului școlar 
2020-2021, aferente 
acordurilor-cadru privind 
”Furnizarea și distribuția 
merelor, laptelui, produselor 
lactate și produselor de 
panificație pentru preșcolarii 
din grădinițe cu program 
normal de 4 ore de stat 
autorizate/acreditate și 
particulare acreditate și 
pentru elevii din învățământul 
primar și gimnazial de stat și 
particular din județul Vaslui, 
pentru anii școlari 2018-2020” 

Dispoziția 
președintelui 
nr.217/2020 

207 20.08.2020 12577/19.08.2020 
convocarea Consiliului 
Județean Vaslui în ședință 
ordinară 

Dispoziția 
președintelui 
nr.216/2020 

206 19.08.2020 12583/19.08.2020 

acordarea gradației 4 
corespunzătoare tranșei de 
vechime în muncă de la 15 la 
20, domnului BURCIOAGĂ 
CONSTANTIN – consilier la 
Compartimentul Informatică 

Dispoziția 
președintelui 
nr.215/2020 
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205 18.08.2020 12210/13.08.2020 

acordarea gradației 3 
corespunzătoare tranșei de 
vechime în muncă de la 10 la 
15, domnului ANTOHI BOGDAN 
MANUEL – consilier la Biroul 
Lucrări Publice Investitții și 
Reabilitare Drumuri Județene  

Dispoziția 
președintelui 
nr.214/2020 

204 18.08.2020 12453/18.08.2020 

admiterea cererii de 
schimbare a numelui de 
familie al doamnei 
__________ din ”_____” în 
”______” 

Dispoziția 
președintelui 
nr.213/2020 

203 17.08.2020 12355/14.07.2020 

exercitarea cu caracter 
temporar a funcției publice 
de conducere de director 
executiv, gradul profesional II 
al Direcției Dezvoltare și 
Cooperare de către domnul 
AGAFIȚEI EMILIAN 

Dispoziția 
președintelui 
nr.212/2020 

202 13.08.2020 12093/11.08.2020 

numirea comisiei de avizare, 
casare și valorificare a 
inventarului patrimoniului 
Consiliului Județean Vaslui 
pentru anul 2020 

Dispoziția 
președintelui 
nr.211/2020 

201 13.08.2020 12094/11.08.2020 

numirea comisiei de 
coordonare a inventarului și a 
comisiilor de inventariere a 
bunurilor din patrimoniul 
Consiliului Județean Vaslui în 
anul 2020 

Dispoziția 
președintelui 
nr.210/2020 

200 13.08.2020 12095/11.08.2020 

numirea persoanei 
responsabile și a comisiei de 
evaluare pentru atribuirea 
contractului de achiziție 
publică având ca obiect 
Servicii de pază și intervenție 
cu societăți specializate de 
pază la Centrul Militar 
Județean Vaslui  

Dispoziția 
președintelui 
nr.209/2020 

199 13.08.2020 12096/11.08.2020 

numirea comisiei de recepție 
la terminarea lucrărilor 
pentru lucrarea «Reabilitare 
spațiu –asigurare utilități CJ 
Vaslui» 

Dispoziția 
președintelui 
nr.208/2020 

198 

 
10.08.2020 12041/10.08.2020 

admiterea cererii de 
schimbare a numelui de 
familie al doamnei _______ 
din „______” în „_______” 

Dispoziția 
președintelui 
nr.207/2020 
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197 

 
 
 
 

10.08.2020 

11994/07.08.2020 

completarea fișei postului-
Anexă la Dispoziția 
președintelui Consiliului 
Județean Vaslui nr.341/2019 
privind numirea domnului 
SMÎNTÎNĂ SORIN în funcția 
contractuală de execuție de 
inspector de specialitate, 
gradul profesional I, gradația 
1 de vechime la Biroul Relații 
cu Publicul și Consilierii, 
Realații Mass-Media, 
Informare Cetățeni, cu 
completările ulterioare 

Dispoziția 
președintelui 
nr.206/2020 

196 

 
 
 

07.08.2020 

11914/06.08.2020 

convocarea Consiliului 
Județean Vaslui în ședință 
extraordinară 

Dispoziția 
președintelui 
nr.205/2020 

195 

 
 
07.08.2020 

11926/06.08.2020 

împuternicirea doamnei 
ROMANESCU ADRIANA, 
asistent maternal 
profesionist, în vederea 
efectuării demersurilor 
necesare la Serviciul Public 
Comunitar Local de evidență 
a Persoanelor Negrești pentru 
eliberarea cărții de identitate 
a minorului __________ 

Dispoziția 
președintelui 
nr.204/2020 

194 

 
 
 

06.08.2020 
11940/06.08.2020 

constatarea încetării de drept 
a contractului individual de 
muncă al domnului 
AFTIMESCU CEZAR- consilier la 
Cabinetul Președintelui 

Dispoziția 
președintelui 
nr.203/2020 

193 

 
 
 

05.08.2020 

- 

convocarea Consiliului 
Județean Vaslui în ședință de 
îndată 

Dispoziția 
președintelui 
nr.202/2020 

192 

 
 
 
 

04.08.2020 11577/31.07 

modificarea și înlocuirea 
Anexei la Dispoziția 
Președintelui Consiliului 
Județean Vaslui nr. 11/2017 
privind constituirea 
Comitetului Tehnico – 
Economic din cadrul 
Consiliului Județean Vaslui, 
cu modificările ulterioare 

Dispoziția 
președintelui 
nr.201/2020 



                         Registrul pentru evidența proiectelor de dispoziții 
                            ale președintelui Consiliului Județean Vaslui 
  

191 

 
 
 
 

04.08.2020 
11627/31.07.2020 

menținerea în activitate și 
prelungirea raportului de 
serviciu al domnului POPICA 
NELU – consilier în cadrul 
Serviciului de Achiziții Publice 
și Contractarea Serviciilor 
Sociale 

Dispoziția 
președintelui 
nr.200/2020 

190 

 
 

03.08.2020 

11710/03.08.2020 

constituirea Comisiei de 
inventariere calitativă și 
cantitativă a produselor 
contractate conform H.G. nr. 
559/2019 privind stabilirea 
bugetului pentru 
implementarea Programului 
pentru şcoli al României în 
perioada 2017-2023 pentru 
anul şcolar 2019-2020, 
precum şi pentru modificarea 
şi completarea H.G. nr. 
640/2017 pentru aprobarea 
Programului pentru şcoli al 
României în perioada 2017- 
2023 şi pentru stabilirea 
bugetului pentru 
implementarea acestuia în 
anul şcolar 2017-2018, rămase 
nedistribuite ca urmare a 
suspendării cursurilor în 
unităţile de învățământ 
preuniversitar 

Dispoziția 
președintelui 
nr.199/2020 

189 

 
 

31.07.2020 
11614/31.07.2020 

promovarea doamnei 
BARACTARU ALINA RAMONA în 
funcţia publică de execuţie 
de consilier, clasa I, grad 
profesional superior la 
Compartimentul 
Managementul Calității  

Dispoziția 
președintelui 
nr.198/2020 

188 

 
31.07.2020 

11615/31.07.2020 

promovarea doamnei 
MANOLACHE RAMONA 
GEORGETA în funcţia publică 
de execuţie de consilier, clasa 
I, grad profesional principal la 
Serviciul Contabilitate – 
Direcția Economică 

Dispoziția 
președintelui 
nr.197/2020 
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187 30.07.2020 11504/30.07.2020 

promovarea domnului DUDĂU 
ALEXANDRU în funcţia publică 
de execuţie de consilier, clasa 
I, grad profesional superior la 
Serviciul pentru Monitorizarea 
Serviciilor Comunitare de 
Utilităţi Publice și Unitatea de 
Implementare/Monitorizarea 
Proiectului - Sistem Integrat 
de Management al Deşeurilor 
Solide în Județul Vaslui - 
Direcția Tehnică 

Dispoziția 
președintelui 
nr.196/2020 

186 30.07.2020 11425/29.07.2020 

promovarea domnului 
NĂSTĂSACHE CIPRIAN MIHĂIȚĂ 
în funcţia publică de execuţie 
de consilier, clasa I, grad 
profesional superior la 
Serviciul pentru Monitorizarea 
Serviciilor Comunitare de 
Utilităţi Publice și Unitatea de 
Implementare/Monitorizarea 
Proiectului - Sistem Integrat 
de Management al Deşeurilor 
Solide în Județul Vaslui - 
Direcția Tehnică 

Dispoziția 
președintelui 
nr.195/2020 

185 24.07.2020 11201/23.07.2020 

numirea comisiei de 
reevaluare a bunurilor 
Consiliului Județean Vaslui 
pentru anul 2020 

Dispoziția 
președintelui 
nr.194/2020 

184 24.07.2020 11198/23.07.2020 

suspendarea contractului 
individual de muncă al 
domnului CHIRICA SIMION 
TIBERIUS, inspector de 
specialitate în cadrul Biroului 
Relații cu Publicul, Relații 
Mass-Media, Informare 
Cetățeni- Direcția 
Administrație Publică 

Dispoziția 
președintelui 
nr.193/2020 

183 22.07.2020 11148/22.07.2020 

menținerea în activitate și 
prelungirea contractului 
individual de muncă al 
domnului IGNAT VASILE- șofer 
în cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului 
Județean Vaslui 

Dispoziția 
președintelui 
nr.192/2020 
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182 21.07.2020 - 

încetarea raportului de 
serviciu al doamnei CHIRCU 
MIHAELA, director executiv al 
Direcției Dezvoltare și 
Cooperare 

Dispoziția  
președintelui 
nr.191/2020 

181 21.07.2020 11005/21.07.2020 

numirea membrilor echipei de 
implementare a proiectului 
„Creșterea eficienței 
energetice a imobilelor 
C.S.E.I. Constantin Pufan 
Vaslui“ 

Dispoziția  
președintelui 
nr.190/2020 

180 21.07.2020 10880/17.07.2020 

desemnarea domnului Vasile 
Mariciuc, vicepreședinte al 
Consiliului Județean Vaslui, 
pentru a îndeplini atribuțiile 
președintelui autorității 
deliberative județene 

Dispoziția  
președintelui 
nr.189/2020 

179 21.07.2020 10851/16.07.2020 

numirea comisiei de recepție 
la terminarea lucrărilor a 
obiectivului de investiții 
«Proiectare (PT+DDE) și 
execuție – Reabilitare și 
modernizare drum  județean 
DJ 244 I: Murgeni (DN 24) – 
Sărățeni- Mălușteni- DC 67, 
Km 4+600-9+100, (4,5 km), 
județul Vaslui)”» 

Dispoziția  
președintelui 
nr.188/2020 

178 21.07.2020 10791/16.07.2020 

instituirea unor măsuri 
referitoare la desfășurarea 
activității funcționarilor 
publici și personalului 
contractual din cadrul 
aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Vaslui, în 
scopul prevenirii și combaterii 
efectelor pandemiei de 
COVID-19 

Dispoziția  
președintelui 
nr.187/2020 

177 17.07.2020 10893/17.07.2020 

constatarea suspendării de 
drept a contractului 
individual de muncă al 
doamnei SCUTARU MIHAELA 
GABRIELA,  șef cabinet la 
Cabinetul Președintelui 

Dispoziția  
președintelui 
nr.186/2020 

176 16.07.2020 10853/16.07.2020 

numirea doamnei CROITORU 
LELIA- medic primar în funcția 
de Director Medical Interimar 
la Spitalul Județean de 
Urgență Vaslui 

Dispoziția  
președintelui 
nr.185/2020 
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175 16.07.2020 10682/15.07.2020 
convocarea Consiliului 
Județean Vaslui în ședință 
ordinară  

Dispoziția 
președintelui 
nr.184/2020 

174 15.07.2020 10277/08.07.2020 

admiterea cererii de 
schimbare a numelui de 
familie al domnului ______ 
din „____” în „_____ ” 

Dispoziția 
președintelui 
nr.183/2020 

173 14.07.2020 10410/09.07.2020 

numirea membrilor comisiei 
de recepție a serviciilor 
achiziționate în cadrul 
contractului de achiziție 
publică de servicii de 
Elaborare a documentației 
tehnico-economice pentru 
obiectivul de investiții 

Dispoziția 
președintelui 
nr.182/2020 

172 14.07.2020 10540/13.07.2020 

delegarea atribuțiilor și 
dreptul de semnătură al 
directorului executiv al 
Direcției Administrație 
Publică din cadrul aparatului 
de specialitate al Consiliului 
Județean Vaslui 

Dispoziția 
președintelui 
nr.181/2020 

171 10.07.2020 10302/08.07.2020 

delegarea atribuțiilor și 
dreptului de semnătură ale 
secretarului general al 
județului Vaslui 

Dispoziția 
președintelui 
nr.180/2020 

170 09.07.2020 10398/09.07.2020 

modificarea Dispoziției 
președintelui Consiliului 
Județean Vaslui nr.110/2020 
privind stabilirea tipului de 
semnătură electronică 
aplicabilă pentru utilizarea de 
către persoanele fizice sau 
juridice a serviciilor prestate 
online de aparatul de 
specialitate al Consiliului 
Județean Vaslui 

Dispoziția 
președintelui 
nr.179/2020 

169 09.07.2020 10282/08.07.2020 

desemnarea domnului Vasile 
Mariciuc, vicepreședinte al 
Consiliului Județean Vaslui, 
pentru a îndeplini atribuțiile 
președintelui autorității 
deliberative județene 

Dispoziția 
președintelui 
nr.178/2020 

168 09.07.2020 10259/08.07.2020 

menținerea în activitate și 
prelungirea raportului de 
serviciu al domnului ANTON 
AUREL – director executiv 
adjunct la Direcția Economică 

Dispoziția 
președintelui 
nr.177/2020 
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167 09.07.2020 10258/08.07.2020 

numirea comisiei speciale de 
inventariere a bunurilor care 
alcătuiesc domeniul public și 
privat al Județului Vaslui 

Dispoziția 
președintelui 
nr.176/2020 

166 09.07.2020 10183/07.07.2020 

numirea Comisiei de recepție 
a serviciilor pentru realizarea 
auditului de supraveghere 1 al 
Sistemului de Management al 
Calității 

Dispoziția 
președintelui 
nr.175/2020 

165 09.07.2020 10221/07.07.2020 

modificarea componenței  
comisiei de recepție 
constituite conform  
Dispoziției nr.180/2020 
privind numirea comisiei de 
recepție la terminarea 
lucrărilor a obiectivului de 
investiții «Proiectare 
(PT+DDE) și execuție 
„Reabilitare și modernizare 
drum județean DJ 248 A: 
Limită județ Iași- Siliștea- 
Huc- Plopoasa- Rafaila- Buda- 
DJ 207E (Oșești), km 60+325-
61-825, ( L= 1,500 km), 
județul Vaslui ”» 

Dispoziția 
președintelui 
nr.174/2020 

164 09.07.2020 10218/07.07.2020 

delegarea îndeplinirii 
atribuțiilor ce revin postului 
de director executiv al 
Serviciului Public Comunitar 
Județean de Evidența 
Persoanei domnului GREAB 
ANDREI-PAUL 

Dispoziția 
președintelui 
nr.173/2020 

163 09.07.2020 - 
convocarea Consiliului 
Județean Vaslui în ședință 
ordinară 

Dispoziția 
președintelui 
nr.172/2020 

162 06.07.2020 10085/06.07.2020 

exercitarea cu caracter 
temporar a funcției publice 
de conducere de șef serviciu, 
gradul profesional II al 
Serviciului de Achiziții Publice 
și Contractarea Serviciilor 
Sociale de către domnul 
BOTEZATU BOGDAN RADU  

Dispoziția 
președintelui 
nr.171/2020 

161 06.07.2020 10076/06.07.2020 

modificarea Dispoziției 
nr.276/2016 privind 
reorganizarea Comisiei pentru 
probleme de apărare, cu 
modificările și completările 
ulterioare 

Dispoziția 
președintelui 
nr.170/2020 
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160 06.07.2020 10019/03.07.2020 

modificarea Dispoziției 
nr.159/2020 privind 
constituirea comisiilor de 
concurs/examen și a 
comisiilor de soluționare a 
contestațiilor, la concursurile 
de promovare în gradul 
profesional, funcție publică 
de execuție, organizate în 
data de 28.07.2020, proba 
scrisă 

Dispoziția 
președintelui 
nr.169/2020 

159 06.07.2020 9959/02.07.2020 

prelungirea exercitării cu 
caracter temporar a funcției 
publice de conducere de 
director general, gradul 
profesional II al Direcției 
Generale de Asistență Socială 
și Protecția Copilului Vaslui 
de către domnul BURUIANĂ 
IOAN 

Dispoziția 
președintelui 
nr.168/2020 

158 06.07.2020 9451/24.06.2020 

numirea comisiei de recepție 
la terminarea lucrărilor a 
obiectivului de investiții 
«Proiectare (PT+DDE) și 
execuție „Reabilitare și 
modernizare drum județean 
DJ 248A : Limită județ Iași-
Siliștea-Huc-Plopoasa-Rafaila-
Buda-DJ 207E (Oșești), km 
60+325-61+825, (L=1,500 km), 
județul Vaslui ”» 

Dispoziția 
președintelui 
nr.167/2020 

157 02.07.2020 9902/01.07.2020 

prelungirea exercitării cu 
caracter temporar a funcției 
publice de conducere de 
director executiv al 
Serviciului Public Comunitar 
Județean de Evidență a 
Persoanelor Vaslui de către 
domnul VIERU IULIAN 

Dispoziția 
președintelui 
nr.166/2020 

156 02.07.2020 9845/01.07.2020 

încetarea exercitării cu 
caracter temporar a funcției 
publice de conducere de șef 
birou, grad profesional II al 
Biroului Audit Public Intern, 
de către domnul FÎRĂ OVIDIU 
ADRIAN 

Dispoziția 
președintelui 
nr.165/2020 
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155 02.07.2020 9812/30.06.2020 

exercitarea cu caracter 
temporar a funcției publice 
de conducere de director 
executiv, gradul profesional II 
al Direcției Administrație 
Publică, de către doamna 
DRAGOMIR MIHAELA 

Dispoziția 
președintelui 
nr.164/2020 

154 26.06.2020 - 

încetarea exercitării cu 
caracter temporar a funcției 
publice de conducere de șef 
serviciu, gradul profesional II 
al serviciului Juridic- 
Contencios și Coordonarea 
consiliilor Locale- Direcția 
Administrație Publică, de 
către doamna DRAGOMIR 
MIHAELA 

Dispoziția 
președintelui 
nr.163/2020 

153 25.06.2020 9556/25.06.2020 

încetarea contractului 
individual de muncă, pe 
perioadă determinată, al 
domnului BARBU ALEXANDRU, 
șef cabinet la Cabinetul 
Președintelui 

Dispoziția 
președintelui 
nr.162/2020 

152 25.06.2020 9548/25.06.2020 

modificarea și completarea 
Dispoziției nr.237/2012 
privind lista cu funcțiile și 
persoanele din Consiliul 
Județean Vaslui ce se 
autorizează a avea acces la 
informații secret de serviciu, 
cu modificările și 
completările ulterioare 

Dispoziția 
președintelui 
nr.161/2020 

151 24.06.2020 9423/23.06.2020 

modificarea Dispoziției 
președintelui Consiliului 
Județean Vaslui nr.351/2017 
privind numirea membrilor 
echipei de implementare a 
proiectului „Fazarea 
Proiectului Sistem integrat de 
management al deșeurilor 
solide în județul Vaslui” 

Dispoziția 
președintelui 
nr.160/2020 

150 23.06.2020 9273/22.06.2020 

desemnarea domnului Vasile 
Mariciuc, vicepreședinte al 
Consiliului Județean Vaslui, 
pentru a îndeplini atribuțiile 
președintelui autorității 
deliberative județene                                         

Dispoziția 
președintelui 
nr.159/2020 



                         Registrul pentru evidența proiectelor de dispoziții 
                            ale președintelui Consiliului Județean Vaslui 
  

149 18.06.2020 9150/18.06.2020 

aprobarea rezultatului 
evaluării pentru anul 2019 a 
managementului la Centrul 
Județean pentru Conservarea 
și Promovarea Culturii 
Tradiționale Vaslui   

Dispoziția 
președintelui 
nr.158/2020 

148 17.06.2020 9039/17.06.2020 

numirea persoanei 
responsabile și a comisiei de 
evaluare, pentru atribuirea 
contractului de achiziție 
publică având ca obiect 
Asigurarea utilităților la 
obiectivul de investiție 
„Construire clădire nouă în 
vederea organizării 
Ambulatoriului integrat și 
desfășurării activității 
administrative la Spitalul 
Județean de Urgență Vaslui” 

Dispoziția 
președintelui 
nr.157/2020 

147 16.06.2020 8795/12.06.2020 

numirea doamnei BUHUȘ 
ANCA-ELENA ca persoană 
responsabilă cu evidența 
militară și mobilizarea la locul 
de muncă 

Dispoziția 
președintelui 
nr.156/2020 

146 12.06.2020 8732/11.06.2020 

reluarea activității ca urmare 
a încetării suspendării 
contractului individual de 
muncă la inițiativa doamnei 
SCUTARU MIHAELA, șef 
cabinet la Cabinetul 
Președintelui 

Dispoziția 
președintelui 
nr.155/2020 

145 11.06.2020 8667/11.06.2020 

numirea comisiei de recepție 
la terminarea lucrărilor la 
obiectivul «Reparații la terasă 
Casa Armatei Vaslui» 

Dispoziția 
președintelui 
nr.154/2020 

144 11.06.2020 8425/09.06.2020 

constituirea Comisiei paritare 
pentru funcționarii publici din 
cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului 
Județean Vaslui 

Dispoziția 
președintelui 
nr.153/2020 

143 10.06.2020 8611/10.06.2020 

modificarea componenței 
Comitetului de Securitate și 
Sănătate în Muncă la nivelul 
Consiliului Județean Vaslui 

Dispoziția 
președintelui 
nr.152/2020 
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142 10.06.2020 8546/10.06.2020 

numirea membrilor Unității 
de implementare a 
proiectului ”Creșterea 
capacității de gestionare a 
crizei COVID -19 la nivelul 
serviciilor publice socio-
medicale subordonate UAT 
Județul Vaslui” 

Dispoziția 
președintelui 
nr.151/2020 

141 10.06.2020 8303/04.06.2020 

desemnarea domnului Vasile 
Mariciuc, vicepreședinte al 
Consiliului Județean Vaslui, 
pentru a îndeplini atribuțiile 
președintelui autorității 
deliberative județene 

Dispoziția 
președintelui 
nr.150/2020 

140 09.06.2020 8469/09.06.2020 

acordarea gradației 3 
corespunzătoare tranșei de 
vechime în muncă de la 10 la 
15 ani, domnului DUDĂU 
ALEXANDRU – consilier la 
Serviciul pentru Monitorizarea 
Serviciilor Comunitare de 
Utilități Publice și Unitatea de 
Implementare / Monitorizare 
a Proiectului – Sistem integrat 
de Management al deșeurilor 
Solide în județul Vaslui  

Dispoziția 
președintelui 
nr.149/2020 

139 09.06.2020 8486/09.06.2020 

acordarea gradației 3 
corespunzătoare tranșei de 
vechime în muncă de la 10 la 
15 ani, domnului BUHUȘ 
ANDREI- consilier la 
Compartimentul Monitorizare 
Servicii Sănătate, Socio-
Educative și Culturale 

Dispoziția 
președintelui 
nr.148/2020 

138 04.06.2020 8271/04.06.2020 

completarea Dispoziției 
nr.370/2019 privind numirea 
comisiilor de recepție a 
serviciilor achiziționate în 
cadrul proiectului 
«REABILITARE, MODERNIZARE 
ȘI DOTARE ȘCOALA 
PROFESIONALĂ SPECIALĂ 
„SFÂNTA ECATERINA”, HUȘI» 
cu modificările ulterioare 

Dispoziția 
președintelui 
nr.147/2020 
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137 04.06.2020 8156/03.06.2020 

constituirea comisiilor de 
concurs/examen și a  
comisiilor de soluționare a 
contestațiilor, la concursurile 
de promovare în grad 
profesional, funcție publică 
de execuție, organizate în 
data de 28.07.2020, proba 
scrisă   

Dispoziția 
președintelui 
nr.146/2020 

136 03.06.2020 8226/03.06.2020 
convocarea Consiliului 
Județean Vaslui în ședință 
ordinară 

Dispoziția 
președintelui 
nr.145/2020 

135 03.06.2020 8225/03.06.2020 

stabilirea perioadei în care va 
avea loc desemnarea 
funcționarilor publici în 
comisia paritară 

Dispoziția 
președintelui 
nr.144/2020 

134 03.06.2020 8224/03.06.2020 

reluarea activității ca urmare 
a încetării suspendării 
raportului de serviciu la 
inițiativa domnului 
BURCIOAGĂ CONSTANTIN, 
consilier în cadrul 
Compartimentului 
Informatică- Direcția 
Economică 

Dispoziția 
președintelui 
nr.143/2020 

133 29.05.2020 7980/29.05.2020 

modificarea alineatului (1) al 
articolului 3 din Dispoziția 
nr.13/2020 privind 
exercitarea cu caracter 
temporar a funcției publice 
de conducere de director 
general, gradul profesional II 
al Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția 
Copilului Vaslui de către 
domnul BURUIANĂ IOAN 

Dispoziția 
președintelui 
nr.142/2020 

132 29.05.2020 7958/29.05.2020 

constatarea încetării de drept 
a raportului de serviciu al 
domnului MANOLACHI 
PETRICĂ- șef serviciu 

Dispoziția 
președintelui 
nr.141/2020 

131 28.05.2020 7689/26.05.2020 

modificarea Dispoziției 
nr.561/2018 privind numirea 
membrilor echipei de 
management a proiectului 
„Planificare strategică pentru 
dezvoltarea durabilă a 
județului Vaslui” 

Dispoziția 
președintelui 
nr.140/2020 
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130 27.05.2020 - 

numirea Comisiei pentru 
soluționarea contestațiilor 

depuse în cadrul Programului 
județean pentru finanțarea 

nerambursabilă a activităților 
non-profit de interes local 

pentru anul 2020 

Dispoziția 
președintelui 
nr.139/2020 

129 27.05.2020 - 

constituirea comisiilor de 
evaluare și de soluționare a 
contestațiilor la evaluarea 
anuală a managementului la 
Centrul Județean pentru 
Conservarea și Promovarea 
Culturii Tradiționale Vaslui 

Dispoziția 
președintelui 
nr.138/2020 

128 26.05.2020 7651/26.05.2020 

menținerea în activitate și 
prelungirea raportului de 
serviciu al domnului 
BURUIANĂ IOAN- director 
general adjunct în cadrul 
Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția 
Copilului Vaslui 

Dispoziția 
președintelui 
nr.137/2020 

127 26.05.2020 7544/25.05.2020 

aprobarea rezultatului 
evaluării pentru anul 2019 a 
managementului la Muzeul 
Județean „Ștefan cel Mare” 
Vaslui 

Dispoziția 
președintelui 
nr.136/2020 

126 19.05.2020 7251/18.05.2020 

organizarea evaluării anuale a 
managementului la Centrul 
Județean pentru Conservarea 
și Promovarea Culturii 
Tradiționale Vaslui 

Dispoziția 
președintelui 
nr.135/2020 

125 15.05.2020 7175/15.05.2020 

modificarea și completarea 
Dispoziției nr.126/2020 
privind desemnarea experților 
pentru testarea 
competențelor lingvistice de 
comunicare în limba engleză, 
la concursul de recrutare 
organizat în data de 
15.06.2020, pentru ocuparea 
funcției publice de conducere 
vacante de director general al 
Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția 
Copilului Vaslui 

Dispoziția 
președintelui 
nr.134/2020 
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124 15.05.2020 7045/14.05.2020 

modificarea și completarea 
Dispoziției nr.125/2020 
privind constituirea comisiei 
de  concurs și  a comisiei de 
soluționare a contestațiilor la 
concursul de recrutare pentru 
ocuparea funcției publice de 
conducere vacante de 
director general gradul II – 
Direcția Generală de Asistență 
Socială și Protecția Copilului 
Vaslui, organizat în data de 
15.06.2020, proba scrisă 

Dispoziția 
președintelui 
nr.133/2020 

123 15.05.2020 6811/12.05.2020 

completarea fișei postului – 
Anexă la Dispoziția 
președintelui Consiliului 
Județean Vaslui nr.517/2019 
privind numirea doamnei 
BELIGAN MARICICA în funcția 
contractuală de execuție de 
Inspector de specialitate, 
gradul profesional IA la 
compartimentul pentru 
Monitorizarea Procedurilor 
Administrative - Direcția 
Administrație Publică 

Dispoziția 
președintelui 
nr.132/2020 

122 15.05.2020 7018/14.05.2020 

completarea fișei postului – 
Anexă la Dispoziția 
președintelui Consiliului 
Județean Vaslui nr.341/2019 
privind numirea domnului 
SMÎNTÎNĂ SORIN în funcția 
contractuală de execuție de 
inspector de specialitate, 
gradul profesional I, gradația 
1 de vechime la Biroul Relații 
cu Publicul și Consilierii, 
Relații Mass-Media, Informare 
Cetățeni 

Dispoziția 
președintelui 
nr.131/2020 
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121 14.05.2020 7087/14.05.2020 

modificarea fișei postului- 
Anexă la Dispoziția 
președintelui Consiliului 
Județean Vaslui nr.80/2020 
privind modificarea raportului 
de serviciu al doamnei 
BOCĂNEȚ IONELA  prin mutare 
definitivă în funcția publică 
de execuție de consilier 
juridic la Serviciul Juridic-
Contencios și Coordonarea 
Consiliilor Locale 

Dispoziția 
președintelui 
nr.130/2020 

120 12.05.2020 6841/12.05.2020 

numirea domnului CIOBANU 
EDUARD-MINA în funcția 
publică de execuție de 
consilier la Compartimentul 
Cooperare Internațională și 
Relații O.N.G. – Direcția 
Dezvoltare și Cooperare 

Dispoziția 
președintelui 
nr.129/2020 

119 12.05.2020 6698/08.05.2020 

numirea domnului LAPA 
NICOLAE-CRISTIAN în funcția 
publică de execuție de 
consilier la Biroul Relații cu 
Publicul și Consilierii, Relații 
Mass-Media, Informare 
Cetățeni- Direcția 
Administrație Publică 

Dispoziția 
președintelui 
nr.128/2020 

118 12.05.2020 6759/11.05.2020 

numirea comisiei de recepție 
la terminarea lucrărilor a 
obiectivului de investiții « 
Proiectare (PT+DDE) și 
execuție „Reabilitare și 
modernizare drum județean 
DJ 242E: DN 24 (Bulboaca) 
Zizinca- Deleni- Moreni-DJ 245 
L (Costești), km 1+ 600-3+000, 
km 4 +000-4+200 (L=1,600 
km), județul Vaslui” » 

Dispoziția 
președintelui 
nr.127/2020 

117 11.05.2020 6767/11.05.2020 

desemnarea domnului Trifan 
Ciprian-Ionuț, vicepreședinte 
al Consiliului Județean Vaslui, 
pentru a îndeplini atribuțiile 
președintelui autorității 
deliberative                                

Dispoziția 
președintelui 
nr.126/2020 
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116 11.05.2020 6766/11.05.2020 

desemnarea domnului 
Mariciuc Vasile, 
vicepreședinte al Consiliului 
Județean Vaslui, pentru a 
îndeplini atribuțiile 
președintelui autorității 
deliberative 

Dispoziția 
președintelui 
nr.125/2020 

115 11.05.2020 6765/11.05.2020 

acordarea gradației 5 
corespunzătoare tranșei de 
vechime în muncă peste 20 de 
ani, domnului TULBURE NELU- 
șofer la Serviciul 
Administrativ, Protecția 
Muncii și Apărare Împotriva 
Incendiilor 

Dispoziția 
președintelui 
nr.124/2020 

114 06.05.2020 6544/06.05.2020 

numirea persoanei 
responsabile și a comisiei de 
evaluare pentru atribuirea 
contractului de achiziție 
publică având ca obiect 
Proiectare și asistență tehnică 
din partea proiectantului 
pentru obiectivul de investiție 
„REABILITARE, MODERNIZARE 
ȘI DOTARE ȘCOALĂ 
PROFESIONALĂ SPECIALĂ  
”SFÂNTA ECATERINA ” HUȘI” 
cod SMIS 121046 

Dispoziția 
președintelui 
nr.123/2020 

113 06.05.2020 6517/05.05.2020 

punerea în aplicare a unor 
măsuri pentru perioada 
contaminării cu noul 
coronavirus SARS-CoV-2 și 
pentru desfășurarea activității 
în sediul Consiliului Județean 
Vaslui, pe perioada stării de 
alertă 

Dispoziția 
președintelui 
nr.122/2020 

112 30.04.2020 6158/29.04.2020 

desemnarea domnului 
Smîntînă Sorin, inspector de 
specialitate, gradul 
profesional I, din cadrul 
Biroului Relații cu Publicul și 
Consilierii, Relații Mass-
Media, Informare Cetățeni, ca 
mentor pentru perioada de 
efectuare a stagiului a 
domnului Chirica Simion-
Tiberius 

Dispoziția 
președintelui 
nr.121/2020 
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111 29.04.2020 6005/24.04.2020 

reluarea activității ca urmare 
a încetării suspendării de 
drept a raportului de serviciu 
al doamnei CIOBANU RAMONA-
ALINA, consilier la Serviciul 
Managementul Resurselor 
Umane 

Dispoziția 
președintelui 
nr.120/2020 

110 29.04.2020 6003/24.04.2020 

reluarea activității ca urmare 
a încetării suspendării 
raportului de serviciu la 
inițiativa doamnei BURCIOAGĂ 
AURELIA, șef serviciu, gradul 
profesional II la Serviciul 
pentru Monitorizarea 
Serviciilor Comunitare de 
Utilități Publice și Unitatea de 
implementare/ Monitorizare a 
Proiectului- Sistem integrat 
de management al deșeurilor 
solide în județul Vaslui- 
Direcția tehnică 

Dispoziția 
președintelui 
nr.119/2020 

109 29.04.2000 6004/24.04.2020 

aprobarea comisiilor de 
concurs pentru ocuparea 
posturilor vacante de medici 
din cadrul Spitalului Județean 
de Urgență Vaslui 

Dispoziția 
președintelui 
nr.118/2020 

108 29.04.2000 6002/24.04.2020 
convocarea Consiliului 
Județean Vaslui în ședință 
ordinară 

Dispoziția 
președintelui 
nr.117/2020 

107 29.04.2000 6071/27.04.2020 

constituirea comisiilor de 
evaluare și de soluționare a 
contestațiilor la evaluarea 
anuală a managementului la 
Muzeul Județean „Ștefan cel 
Mare” Vaslui 

Dispoziția 
președintelui 
nr.116/2020 

106 28.04.2020 6136/28.04.2020 

suspendarea raportului de 
serviciu al domnului 
BURCIOAGĂ CONSTANTIN, 
consilier la Compartimentul 
Informatică – Direcția 
Economică, pe perioada 
concediului pentru creșterea 
copilului în vârstă de până la 
doi ani 

Dispoziția 
președintelui 
nr.115/2020 

105 24.04.2020 5854/22.04.2020 

numirea comisiei de evaluare 
a ofertelor pentru închirierea, 
prin licitație publică, a unor 
spații aflate în domeniul 
public al județului Vaslui 

Dispoziția 
președintelui 
nr.114/2020 



                         Registrul pentru evidența proiectelor de dispoziții 
                            ale președintelui Consiliului Județean Vaslui 
  

104 24.04.2020 5852/22.04.2020 

desemnarea experților pentru 
testarea competențelor 
lingvistice de comunicare în 
limba engleză, la concursul de 
recrutare organizat în data de 
15.06.2020, pentru ocuparea 
funcției publice de conducere 
vacante de director general al 
Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția 
Copilului Vaslui 

Dispoziția 
președintelui 
nr.113/2020 

103 24.04.2020 5851/22.04.2020 

constituirea comisiei de 
concurs și a comisiei de 
soluționare a contestațiilor la 
concursul de recrutare pentru 
ocuparea funcției publice de 
conducere vacante de 
director general, gradul II- 
Direcția Generală de Asistență 
Socială și Protecția Copilului 
Vaslui, organizat în data de 
15.06.2020, proba scrisă 

Dispoziția 
președintelui 
nr.112/2020 

102 

 
 
 

23.04.2020 

5868/22.04.2020 

organizarea evaluării anuale a 
managementului la Muzeul 
Județean „Ștefan cel Mare“ 
Vaslui 

Dispoziția 
președintelui 
nr.111/2020 

101 16.04.2020 5763/16.04.2020 

încetarea contractului 
individual de muncă al 
domnului CHIRICA SIMION 
TIBERIUS, arhivar la Biroul 
Relații cu Publicul și 
Consilierii, Relații Mass-
Media, Informare Cetățeni, 
prin acordul părților 

Dispoziția 
președintelui 
nr.110/2020 

100 16.04.2020 5648/15.04.2020 

modificarea Dispoziției 
nr.84/2020 privind 
constituirea comisiei de 
concurs și a comisiei de 
soluționare a contestațiilor la 
concursul de recrutare funcție 
publică de execuție organizat 
în data de 12.05.2020, proba 
scrisă 

Dispoziția 
președintelui 
nr.109/2020 
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99 16.04.2020 5588/14.04.2020 

numirea persoanei 
responsabile și a comisiei de 
evaluare, pentru atribuirea 
contractului de achiziție 
publică având ca obiect 
Panouri permanente pentru 
depozitele Bârlad, Huși și 
Negrești 

Dispoziția 
președintelui 
nr.108/2020 

98 

 
 

14.04.2020 

5600/14.04.2020 

promovarea doamnei VLAD 
MARINA GABRIELA  în funcția 
publică de execuție de 
consilier, clasa I, grad 
profesional principal la 
Compartimentul Monitorizare 
Servicii de Sănătate, Socio-
Educative și Culturale – 
Direcția Dezvolare și 
Cooperare 

Dispoziția 
președintelui 
nr.107/2020 

97 

 
 

14.04.2020 

5586/14.04.2020 

promovarea domnului ATASIEI 
ANDREI în funcția publică de 
execuție de consilier, clasa I, 
grad profesional principal la 
Biroul Administrarea 
Domeniului Public și Privat al 
Județului – Direcția 
Economică 

Dispoziția 
președintelui 
nr.106/2020 

96 

 
 

10.04.2020 

5420/10.04.2020 

promovarea domnului 
BOCĂNEȚ CLAUDIU în funcția 
publică de execuție de 
consilier, clasa I, grad 
profesional principal la Biroul 
Lucrări Publice, Investiții și 
Reabilitare Drumuri Județene- 
Direcția Tehnică 

Dispoziția 
președintelui 
nr.105/2020 

95 

 
 

10.04.2020 

5431/10.04.2020 

promovarea domnului 
SACALIUC VLAD în funcția 
publică de execuție de 
consilier achiziții publice, 
clasa I, grad profesional 
superior la Serviciul de 
Achiziții Publice și 
Contractarea Serviciilor 
Sociale 

Dispoziția 
președintelui 
nr.104/2020 
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94 

 
 

10.04.2020 

5426/10.04.2020 

numirea comisiei de recepție 
la terminarea lucrărilor a 
obiectivului de investiții « 
Reabilitare și modernizare 
drum județean DJ 207 H: DN 
2F (Vaslui) – Fabrica Ceramica 
– Chițoc- Poiana Căprioarei – 
Tabăra de Copii, km. 4+ 200 – 
6 + 700 , (L= 2,500 km.), 
județul Vaslui » 

Dispoziția 
președintelui 
nr.103/2020 

93 

 
 
 
 

10.04.2020 

5422/10.04.,2020 

stabilirea unor măsuri de 
punere în aplicare a legislației 
privind utilizarea semnăturii 
electronice și a documentelor 
electronice la nivelul 
Consiliului Județean Vaslui 

Dispoziția 
președintelui 
nr.102/2020 

92 09.04.2020 5290/08.04.2020 

admiterea cererii de 
schimbare a numelui de 
familie al minorului ______ 
din „______“ în „______“ 

Dispoziția 
președintelui 
nr.101/2020 

91 08.04.2020 5169/06.04.2020 

admiterea cererii de 
schimbare a numelui de 
familie al minorei 
____________ din „____“ în 
„______“ 

Dispoziția 
președintelui 
nr.100/2020 

90 08.04.2020 5116/06.04.2020 

admiterea cererii de 
schimbare a numelui de 
familie al doamnei ________ 
din „_____“ în „_______“ 

Dispoziția 
președintelui 
nr.99/2020 

89 08.04.2020 5228/07.04.2020 

modificarea Dispoziției 
președintelui Consiliului 
Județean Vaslui nr.531/2019 
privind numirea comisiei 
speciale de inventariere a 
bunurilor care alcătuiesc 
domeniul public al UAT 
Județul Vaslui 

Dispoziția 
președintelui 
nr.98/2020 

88 08.04.2020 - 

stabilirea tipului de 
semnătură electronică 
aplicabilă pentru utilizarea de 
către persoanele fizice sau 
juridice a serviciilor prestate 
online de aparatul de 
specialitate al Consiliului 
Județean Vaslui 

Dispoziția 
președintelui 
nr.97/2020 
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87 07.04.2020 5121/06.04.2020 

aprobarea Regulamentului 
privind acordarea voucherelor 
de vacanță pentru personalul 
din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului 
Județean Vaslui, pentru anul 
2020 

Dispoziția 
președintelui 
nr.96/2020 

86 07.04.2020 5086/03.04.2020 

acordarea  gradației 1 
corespunzătoare tranșei de 
vechime în muncă de la 3 la 5 
ani, domnului BALAN CLAUDIU 
IONUȚ – consilier la Serviciul 
pentru Monitorizarea 
Serviciilor Comunitare de 
Utilități Publice și Unitatea de 
Implementare/Monitorizare a 
Proiectului – Sistem integrat 
de Management al deșeurilor 
Solide în județul Vaslui 

Dispoziția 
președintelui 
nr.95/2020 

85 06.04.2020 5171/06.04.2020 

admiterea cererii de 
schimbare a numelui de 
familie al doamnei _______ 
din „_____“ în „_____“ 

Dispoziția 
președintelui 
nr.94/2020 

84 03.04.2020 5003/02.04.2020 

aprobarea rezultatului 
evaluării pentru anul 2019 a 
managementului la Teatrul 
“Victor Ion Popa“ Bârlad 

Dispoziția 
președintelui 
nr.93/2020 

83 03.04.2020 4937/01.04.2020 

stabilirea cuantumului brut al 
salariului de bază al doamnei 
MOCANU RAMONA-MARIA-
manager, gradul profesional II 
la Muzeul Județean “Ștefan 
cel Mare“ Vaslui 

Dispoziția 
președintelui 
nr.92/2020 

82 03.04.2020 4936/01.04.2020 

stabilirea cuantumului brut al 
salariului de bază al domnului 
MAMALAUCĂ MIRCEA- 
manager, gradul profesional II 
la Muzeul “Vasile Pârvan“ 
Bârlad  

Dispoziția 
președintelui 
nr.91/2020 

81 03.04.2020 4917/01.04.2020 

numirea doamnei Rusu- 
Mardare Ionela ca persoană 
împuternicită cu gestionarea 
voucherelor de vacanță la 
nivelul Consiliului Județean 
Vaslui 

Dispoziția 
președintelui 
nr.90/2020 
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80 02.04.2020 4912/01.04.2020 

aprobarea metodologiei de 
evaluare și selecție a 
propunerilor de proiecte 
depuse în cadrul Programului 
județean pentru finanțarea 
nerambursabilă a activităților 
non-profit de interes local 
pentru anul 2020 

Dispoziția 
președintelui 
nr.89/2020 

79 02.04.2020 4896/01.04.2020 

aprobarea comisiilor de 
concurs pentru ocuparea 
posturilor vacante de medici 
din cadrul Spitalului Județean 
de Urgență Vaslui 

Dispoziția 
președintelui 
nr.88/2020 

78 02.04.2020 4893/01.04.2020 

modificarea Dispoziției 
nr.86/2020 privind 
constituirea comisiei de 
concurs și a comisiei de 
soluționare a contestațiilor la 
concursul de recrutare, 
funcție publică de execuție, 
organizat în data de 
12.05.2020, proba scrisă 

Dispoziția 
președintelui 
nr.87/2020 

77 02.04.2020 4888/01.04.2020 

numirea comisiei de recepție 
la terminarea lucrărilor a 
obiectivului de investiții 
«Proiectare (PT+DDE) și 
execuție ″Reabilitare și 
modernizare drum județean 
DJ 245E : DN 24 (Bulboaca) – 
Zizinca- Deleni- Moreni- DJ 
245L (Costești), km 11+035-
14-635 (L= 3,600 km), județul 
Vaslui″» 

Dispoziția 
președintelui 
nr.86/2020 

76 02.04.2020 4879/01.04.2020 

constatarea suspendării 
raportului de serviciu la 
inițiativa doamnei ROTARU 
RAMONA-CAMELIA, consilier la 
Serviciul Dezvoltare Locală, 
Management Proiecte și 
Informare  Europeană 

Dispoziția 
președintelui 
nr.85/2020 

75 01.04.2020 4875/01.04.2020 

modificarea Dispoziției 
nr.454/2019 privind delegarea 
unor atribuții ale 
președintelui Consiliului 
Județean Vaslui 

Dispoziția 
președintelui 
nr.84/2020 
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74 01.04.2020 4833/31.03.2020 

modificarea Dispoziției 
nr.87/2020 privind 
constituirea comisiei de 
concurs și a comisiei de 
soluționare a contestațiilor la 
concursul de recrutare, 
funcție publică de execuție, 
organizat în data de 
12.05.2020, proba scrisă 

Dispoziția 
președintelui 
nr.83/2020 

73 30.03.2020 - 

numirea Comisiei pentru 
gestionarea Programului 
județean pentru finanțarea 
nerambursabilă a activităților 
nonprofit de interes local 
pentru anul 2020 

Dispoziția 
președintelui 
nr.82/2020 

72 27.03.2020 4731/27.03.2020 
convocarea Consiliului 
Județean Vaslui în ședință 
ordinară 

Dispoziția 
președintelui 
nr.81/2020 

71 26.03.2020 4522/24.03.2020 

constituirea comisiei de 
concurs și a comisiei de 
soluționare a contestațiilor la 
concursul de recrutare pentru 
ocuparea funcției publice de 
conducere vacante de 
director executiv, gradul II- 
Serviciul Public Comunitar 
Județean de Evidență a 
Persoanelor Vaslui, organizat 
în data de 11.05.2020, proba 
scrisă 

Dispoziția 
președintelui 
nr.80/2020 

70 26.03.2020 4513/24.03.2020 

desemnarea experților pentru 
testarea competențelor 
lingvistice de comunicare în 
limba engleză, la concursul de 
recrutare organizat în data de 
12.05.2020, pentru ocuparea 
unor  funcții publice de 
execuție vacante din cadrul 
Direcției Tehnice 

Dispoziția 
președintelui 
nr.79/2020 
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69 26.03.2020 4508/24.03.2020 

desemnarea experților pentru 
testarea competențelor 
lingvistice de comunicare în 
limba engleză, la concursul de 
recrutare, organizat în data 
de 12.05.2020, pentru 
ocuparea unei funcții publice 
vacante din cadrul 
Compartimentului Cooperare 
Internațională și Relații ONG 
al Direcției de Dezvoltare și 
Cooperare 

Dispoziția 
președintelui 
nr.78/2020 

68 26.03.2020 4444/24.03.2020 

desemnarea experților pentru 
testarea competențelor 
lingvistice de comunicare în 
limba engleză la concursul de 
recrutare organizat în data de 
12.05.2020 pentru ocuparea 
unei funcții publice de 
execuție vacante la Serviciul 
Dezvoltare Locală, 
Management Proiecte și 
Informare Europeană al 
Direcției Dezvoltare și 
Cooperare  

Dispoziția 
președintelui 
nr.77/2020 

67 25.03.2020 4432/24.03.2020 

constituirea comisiei de 
concurs și a comisiei de 
soluționare a contestațiilor, la 
concursul de recrutare, 
funcții publice de execuție, 
organizat în data de 
12.05.2020, proba scrisă 

Dispoziția 
președintelui 
nr.76/2020 

66 24.03.2020 4495/24.03.2020 

constituirea comisiei de 
concurs și a comisiei de 
soluționare a contestațiilor, la 
concursul de recrutare, 
funcție publică de execuție, 
organizat în data de 
12.05.2020, proba scrisă 

Dispoziția 
președintelui 
nr.75/2020 

65 24.03.2020 4429/24.03/2020 

constituirea comisiei de 
concurs și a comisiei de 
soluționare a contestațiilor, la 
concursul de recrutare, 
funcție publică de execuție, 
organizat în data de 
12.05.2020, proba scrisă 

Dispoziția 
președintelui 
nr.74/2020 
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64 24.03.2020 4419/23.03.2020 

constituirea comisiei de 
concurs și a comisiei de 
soluționare a contestațiilor, la 
concursul de recrutare, 
funcție publică de execuție, 
organizat în data de 
12.05.2020, proba scrisă 

Dispoziția 
președintelui 
nr.73/2020 

63 24.03.2020 4380/23.03.2020 

constituirea comisiei de 
concurs și a comisiei de 
soluționare a contestațiilor, la 
concursul de recrutare, 
funcție publică de execuție, 
organizat în data de 
12.05.2020, proba scrisă 

Dispoziția 
președintelui 
nr.72/2020 

62 24.03.2020 4367/23.03.2020 

constituirea comisiei de 
concurs și a comisiei de 
soluționare a contestațiilor, la 
concursul de recrutare, 
funcție publică de execuție, 
organizat în data de 
12.05.2020, proba scrisă 

Dispoziția 
președintelui 
nr.71/2020 

61 24.03.2020 4248/20.03.2020 

suspendarea de drept a 
raportului de serviciu al 
doamnei CIOBANU RAMONA-
ALINA, consilier la Serviciul 
Managementul Resurselor 
Umane 

Dispoziția 
președintelui 
nr.70/2020 

60 20.03.2020 4283/20.03.2020 

desemnarea domnului Trifan 
Ciprian-Ionuț, vicepreședinte 
al Consiliului Județean Vaslui, 
pentru a îndeplini atribuțiile 
președintelui autorității 
deliberative județene 

Dispoziția 
președintelui 
nr.69/2020 

59 19.03.2020 4044/18.03.2020 

modificarea Dispoziției 
nr.69/2020 privind instituirea 
unor măsuri referitoare la 
desfășurarea activității 
funcționarilor publici și 
personalului contractual din 
cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului 
Județean Vaslui, în scopul 
prevenirii răspândirii noului 
tip de Coronavirus(COVID-19), 
cu modificările ulterioare 

Dispoziția 
președintelui 
nr.68/2020 
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58 19.03.2020 4040/18.03.2020 

modificarea raportului de 
serviciu al doamnei BOCĂNEȚ 
IONELA prin mutare definitivă 
în funcția publică de execuție 
de consilier juridic la Serviciul 
Juridic- Contencios și 
Coordonarea Consiliilor Locale 

Dispoziția 
președintelui 
nr.67/2020 

57 19.03.2020 4115/18.03.2020 

prelungirea detașării 
domnului RESMERIȚĂ IONUȚ- 
consilier la Serviciul Urbanism 
și Amenajarea Teritoriului 

Dispoziția 
președintelui 
nr.66/2020 

56 19.03.2020 1372/31.01.2020 

admiterea cererii de 
schimbare a numelui 
domnului ______ din „_____“ 
în „______“ 

Dispoziția 
președintelui 
nr.65/2020 

55 13.03.2020 3671/12.03.2020 

admiterea cererii de 
schimbare a prenumelui 
doamnei ___________ din 
„____“ în „______“ 

Dispoziția 
președintelui 
nr.64/2020 

54 13.03.2020 3604/11.03.2020 

delegarea atribuțiilor și a 
dreptului de semnătură ale 
șefului Serviciului 
Managementul Resurselor 
Umane, în lipsa motivată a 
acestuia 

Dispoziția 
președintelui 
nr.63/2020 

53 13.03.2020 3549/11.03.2020 

modificarea Dispoziției 
nr.69/2020 privind instituirea 
unor măsuri referitoare la 
desfășurarea activității 
funcționarilor publici și 
personalului contractual din 
cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului 
Județean Vaslui în scopul 
prevenirii răspândirii noului 
tip de coronavirus ( COVID-19)  

Dispoziția 
președintelui 
nr.62/2020 

52 11.03.2020 3434/09.03.2020 

punerea în aplicare a unor 
măsuri de combatere, 
înlăturare și limitare a 
efectelor COVID-19 în sediul 
Consiliului Județean Vaslui 

Dispoziția 
președintelui 
nr.61/2020 

51 11.03.2020 3366/09.03.2020 

delegarea atribuțiilor și a 
dreptului de semnătură ale 
șefului Biroului Relații cu 
Publicul și Consilierii, Relații 
Mass-Media, Informare 
Cetățeni din cadrul Direcției 
Administrație Publică, în lipsa 
motivată a acestuia 

Dispoziția 
președintelui 
nr.60/2020 
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50 11.03.2020 3357/09.03.2020 

aprobarea rezultatului 
evaluării pentru anul 2019 a 
managementului la Muzeul  
“Vasile Pârvan“ Bârlad 

Dispoziția 
președintelui 
nr.59/2020 

49 09.03.2020 3253/06.03.2020 

aprobarea rezultatului 
evaluării pentru anul 2019 a 
managementului la Biblioteca 
Județeană “Nicolae Milescu 
Spătarul“ Vaslui 

Dispoziția 
președintelui 
nr.58/2020 

48 09.03.2020 2986/03.03.2020 

aprobarea procedurii de 
organizare și desfășurare a 
probei suplimentare de 
testare a competențelor 
lingvistice de comunicare în 
limbi străine, în cadrul 
concursurilor organizare de 
Consiliul Județean Vaslui 

Dispoziția 
președintelui 
nr.57/2020 

47 05.03.2020 2944/28.02.2020 

instituirea unor măsuri 
referitoare la desfășurarea 
activității funcționarilor 
publici și personalului 
contractual din cadrul 
aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Vaslui, în 
scopul prevenirii răspândirii 
noului tip de 
Coronavirus(COVID -19) 

Dispoziția 
președintelui 
nr.56/2020 

46 05.03.2020 2943/28.02.2020 

numirea persoanei 
responsabile și a comisiei de 
evaluare, pentru atribuirea 
contractului de achiziție 
publică având ca obiect 
Achiziție autoturisme 

Dispoziția 
președintelui 
nr.55/2020 

45 05.03.2020 2946/28.02.2020 

numirea persoanei 
responsabile și a comisiei de 
evaluare, pentru atribuirea 
contractului de achiziție 
publică având ca obiect 
Proiectare (PT+DDE) pentru 
obiectivul de investiții 
„Construire secții la Spitalul 
nr.2 Vaslui“ 

Dispoziția 
președintelui 
nr.54/2020 

44 05.03.2020 3060/04.03.2020 
retragerea unei autorizații de 
acces la informații secrete de 
serviciu 

Dispoziția 
președintelui 
nr.53/2020 
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43 03.03.2020 653/17.01.2020 

numirea comisiei de recepție 
la terminarea 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“- 
depozitul închis Huși 

Dispoziția 
președintelui 
nr.52/2020 

42 03.03.2020 3032/03.03.2020 
convocarea  Consiliului 
Județean Vaslui în ședință 
ordinară 

Dispoziția 
președintelui 
nr.51/2020 

41 03.03.2020 3075/03.03.2020 

organizarea evaluării 
activității desfășurate în anul 
2019 de către managerul 
Spitalului Județean de 
Urgență Vaslui 

Dispoziția 
președintelui 
nr.50/2020 

40 28.02.2020 2779/25.02.2020 

constituirea comisiei de 
concurs și a comisiei de 
soluționare a contestațiilor, la 
concursul de recrutare, 
funcție contractuală, 
organizat în data de 
08.04.2020, proba scrisă 

Dispoziția 
președintelui 
nr.49/2020 

39 28.02.2020 2777/25.02.2020 

constituirea comisiilor de 
evaluare și de soluționare a 
contestațiilor la evaluarea 
anuală a managementului la 
Teatrul “Victor Ion Popa“ 
Bârlad 

Dispoziția 
președintelui 
nr.48/2020 

38 28.02.2020 2806/28.02.2020 
încuviințarea eliberării 
pașaportului minorei 
________ 

Dispoziția 
președintelui 
nr.47/2020 
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37 27.02.2020 2890/27.02.2020 

numirea comisiei de recepție 
la terminarea lucrărilor a 
obiectivului de investiții 
«Lucrări suplimentare 
necesare în vederea 
autorizării proiectului 
“Reabilitarea sistemului de 
alimentare cu apă, a 
sistemului de canalizare și a 
stațiilor de epurare a apelor 
uzate din municipiile Vaslui, 
Bârlad, Huși și orașul 
Negrești, județul Vaslui, 
etapa I și II“, privind 
securitatea la incendiu, Lot 3 
UAT Huși» 

Dispoziția 
președintelui 
nr.46/2020 

36 26.02.2020 2610/20.02.2020 
organizarea evaluării anuale a 
managementului la Teatrul 
„Victor Ion Popa” Bârlad 

Dispoziția 
președintelui 
nr.45/2020 

35 26.02.2020 2612/20.02.2020 

admiterea cererii de 
schimbare a numelui de 
familie al minorului 
_________ din „______” în  
„______” 

Dispoziția 
președintelui 
nr.44/2020 

34 25.02.2020 2585/20.02.2020 

modificarea și completarea 
Dispoziției nr.46/2016 privind 
nominalizarea funcțiilor și a 
personalului de demnitate 
publică și din aparatul de 
specialitate al Consiliului 
Județean Vaslui care necesită 
acces la informații secrete de 
stat, cu modificările și 
completările ulterioare 

Dispoziția 
președintelui 
nr.43/2020 

33 25.02.2020 2579/20.02.2020 

modificarea și completarea 
Dispoziției nr.272/14.03.2017 
privind stabilirea locurilor 
unde se concentrază, de 
regulă ori temporar, date, 
informații, documente 
clasificate sau se desfășoară 
astfel de activități la nivelul 
Consiliului Județean Vaslui 

Dispoziția 
președintelui 
nr.42/2020 
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32 21.02.2020 1976/12.02.2020 

reluarea activității ca urmare 
a încetării suspendării 
raportului de serviciu din 
inițiativa doamnei DUMITRAȘ 
MIHAELA- consilier în cadrul 
Serviciului Dezvoltare Locală, 
Management Proiecte și 
Informare Europeană 

Dispoziția 
președintelui 
nr.41/2020 

31 21.02.2020 2542/19.02...2020 

constituirea comisiilor de 
concurs/examen și a 
comisiilor de soluționare a 
contestațiilor, la concursurile 
de promovare în grad 
profesional, funcție publică 
de execuție, organizate în 
data de 06.04.2020, proba 
scrisă 

Dispoziția 
președintelui 
nr.40/2020 

30 14.02.2020 2305/14.02.2020 

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 

Dispoziția 
președintelui 
nr.39/2020 

29 13.02.2020 1638/05.02.2020 

delegarea cu caracter 
temporar a atribuțiilor și 
dreptului de semnătură ale 
directorului executiv al 
Direcției de Administrație 
Publică duin cadrul aparatului 
de specialitate al Consiliului 
Județean Vaslui 

Dispoziția 
președintelui 
nr.38/2020 

28 05.02.2020 - 

constatarea încetării de drept 
a raportului de serviciu al 
doamnei HUIDEȘ ADRIANA-
MANUELA-director executiv la 
Direcția Administrație Publică  

Dispoziția 
președintelui 
nr.37/2020 

27 05.02.2020 1651/05.02.2020 

constituirea comisiilor de 
evaluare și de soluționare a 
contestațiilor la evaluarea 
anuală a managementului la 
Muzeul „Vasile Pârvan” Bârlad 

Dispoziția 
președintelui 
nr.36/2020 

26 05.02.2020 1634/05.02.2020 

constituirea comisiilor de 
evaluare și de soluționare a 
contestațiilor la evaluarea 
anuală a managementului la 
Biblioteca Județeană „Nicolae 
Milescu Spătarul” Vaslui 

Dispoziția 
președintelui 
nr.35/2020 
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25 05.02.2020 1520/04.02.2020 

împuternicirea doamnei Ionel 
Nicuța asistent maternal 
profesionist, să o însoțească 
pe minora _____________ la 
Spitalul Județean de Urgență 
Vaslui 

Dispoziția 
președintelui 
nr.34/2020 

24 04.02.2020 1568/04.02.2020 

nominalizarea persoanelor din 
structurile cu atribuții și 
responsabilități în pregătirea, 
organizarea și efectuarea 
recensământului agricol din 
România runda 2020 

Dispoziția 
președintelui 
nr.33/2020 

23 04.02.2020 1555/04.02.2020 

aprobarea controalelor 
periodice ce urmează a fi 
efectuate în anul 2020 de 
către funcționarul de 
securitate privind modul de 
aplicare a măsurilor legale de 
protecție a informațiilor 
clasificate 

Dispoziția 
președintelui 
nr.32/2020 

22 03.02.2020 1430/03.02.2020 

aprobarea Programului de 
pregătire a personalului din 
aparatul de specialitate al 
Consiliului Județean Vaslui, 
care are acces la informații 
clasificate pentru anul 2020 

Dispoziția 
președintelui 
nr.31/2020 

21 31.01.2020 1413/31.01.2020 
organizarea evaluării anuale a 
managementului la Muzeul 
„Vasile Pârvan” Bârlad 

Dispoziția 
președintelui 
nr.30/2020 

20 31.01.2020 1241/29.01.2020 

organizarea evaluării anuale a 
managementului la Biblioteca 
Județeană „Nicolae Milescu 
Spătarul” Vaslui 

Dispoziția 
președintelui 
nr.29/2020 

19 31.01.2020 1416/31.01.2020 

admiterea cererii de 
schimbare a numelui de 
familie al doamnei _______ 
din „_____” în „______” 

Dispoziția 
președintelui 
nr.28/2020 

18 31.01.2020 1415/31.01.2020 
încuviințarea eliberării 
pașaportului minorului ______ 

Dispoziția 
președintelui 
nr.27/2020 

17 31.01.2020 

 
 
 
 
1221/29.01.2020 

convocarea Consiliului 
Județean Vaslui în ședință 
ordinară 

Dispoziția 
președintelui 
nr.26/2020 
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1220/29.01.2010 

numirea Grupului de lucru și 
monitorizare pentru 
elaborarea, monitorizarea, 
evaluarea și revizuirea 
Planului județean de 
gestionare a deșeurilor Vaslui 
2019-2025 

Dispoziția 
președintelui 
nr.25/2020 

15 29.01.2020 761/20.01.2020 

desemnarea domnului Trifan 
Ciprian-Ionuț, vicepreședinte 
al Consiliului Județean Vaslui, 
pentru a îndeplini atribuțiile 
președintelui autorității 
deliberative județene 

Dispoziția 
președintelui 
nr.24/2020 

14 23.01.2020 1022/23.01.2020 

modificarea componenței 
comisiilor constituite conform 
Dispoziției  nr.370/2019 
privind numirea comisiilor de 
recepție a serviciilor 
achIziționate în cadrul 
proiectului «REABILITARE, 
MODERNIZARE ȘI DOTARE 
ȘCOALA PROFESIONALĂ 
SPECIALĂ „SFÂNTA 
ECATERINA”, HUȘI» 

Dispoziția 
președintelui 
nr.23/2020 

13 20.01.2020 738/20.01.2020 

numirea persoanei 
responsabile și a comisiei de 
evaluare, pentru atribuirea 
contractului de achiziție 
publică având ca obiect 
Lucrări suplimentare I- 
”Reabilitare și modernizare 
drum județean DJ 284: DN 24 
B( Huși)- Epureni-Duda- 
Pâhnești- Fundătura- Arsura- 
DN 28 (Ghermănești), km 
0+000-2+650, km 4 + 400-
19+400, km 23+450-25+500, 
km 25+500-27+079, L= 21,279 
km, județul Vaslui” 

Dispoziția 
președintelui 
nr.22/2020 

12 17.01.2020 689/17.01.2020 

modificarea componenței 
comisiilor constituite conform 
Dispoziției nr.486/2019 
privind numirea comisiilor de 
recepție a serviciilor 
achiziționate în cadrul 
proiectului „Dotarea 
Ambulatoriului Integrat al 
Spitalului Județean de 
Urgență Vaslui” 

Dispoziția 
președintelui 
nr.21/2020 
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11 17.01.2020 619/16.01.2020 

delegarea dreptului de 
semnătură al directorului 
executiv al Direcției 
Administrație Publică din 
cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului 
Județean Vaslui  

Dispoziția 
președintelui 
nr.20/2020 

10 17.01.2020 571/15.01.2020 

delegarea atribuțiilor și a 
dreptului de semnătură ale 
secretarului general al 
județului Vaslui  

Dispoziția 
președintelui 
nr.19/2020 

9 16.01.2020 369/13.01.2020 

delegarea atribuțiilor și 
dreptului de semnătură ale 
directorului executiv al 
Direcției de Administrație 
Publică din cadrul aparatului 
de specialitate al Consiliului 
Județean Vaslui  

Dispoziția 
președintelui 
nr.18/2020 

8 16.01.2020 368/13.01.2020 

acordarea gradației 3 
corespunzătoare tranșei de 
vechime în muncă de la 10 la 
15 ani, domnului BARBU 
ALEXANDRU – șef cabinet la 
Cabinetul Președintelui 

Dispoziția 
președintelui 
nr.17/2020 

7 16.01.2020 367/13.01.2020 

exercitarea cu caracter 
temporar a funcției publice 
de conducere de șef serviciu, 
gradul profesional II al 
Serviciului Juridic- Contencios 
și Coordonarea Consiliilor 
Locale- Direcția Administrație 
Publică, de către doamna 
DRAGOMIR MIHAELA 

Dispoziția 
președintelui 
nr.16/2020 

6 16.01.2020 366/13.01.2020 

numirea doamnei CROITORU 
LELIA – medic primar în 
funcția de Director Medical 
interimar la Spitalul Județean 
de Urgență Vaslui 

Dispoziția 
președintelui 
nr.15/2020 

5 16.01.2020 - 

încetarea numirii temporare a 
doamnei BURA ALINA ELENA în 
funcția de director medical 
interimar la Spitalul Județean 
de Urgență Vaslui 

Dispoziția 
președintelui 
nr.14/2020 
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4 16.01.2020 565/15.01.2020 

numirea comisiei de recepție 
servicii de elaborare Plan 
Urbanistic Zonal aferent 
investițiilor din cadrul 
proiectelor „Ștefan cel Mare – 
istorie comună, patrimoniu 
comun, Soroca-Vaslui” și „Pe 
urmele lui Ștefan cel Mare” 

Dispoziția 
președintelui 
nr.13/2020 

3 14.01.2020 236/10.01.2020 

numirea comisiei de recepție 
a serviciilor de elaborare 
documentație tehnico-
economică proiect „Ștefan cel 
Mare- istorie comună, 
patrimoniu comun, Soroca-
Vaslui” 

Dispoziția 
președintelui 
nr.12/2020 

2 14.01.2020 - 

numirea comisiei de recepție 
finală a obiectivului de 
investiții ″Reabilitarea 
sistemului de alimentare cu 
apă, a sistemului de 
canalizare și a stațiilor de 
epurare a apelor uzate din 
municipiile Vaslui, Bârlad, 
Huși și orașul Negrești-  
Județul Vaslui- ETAPA II-a, 
Municipiul Vaslui″ 

Dispoziția 
președintelui 
nr.11/2020 

1 10.01.2020 222/09.01.2020 
convocarea Consiliului 
Județean Vaslui în ședință 
ordinară 

Dispoziția 
președintelui 
nr.10/2020 

 


