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DISPOZIŢIA nr. 180 

privind numirea comisiei de recepție a serviciilor achiziționate în cadrul contractului  nr. 
13325/02.09.2020 - “Servicii de elaborare documentație și obținerea Autorizației de securitate 

la incendiu la Spitalul Județean de Urgență Vaslui, corpurile A și B” 

 

Având în vedere:  
- referatul de aprobare a proiectului de dispoziție privind propunerea de numire a 

comisiei de recepție a serviciilor achiziționate în cadrul contractului  nr. 13325/02.09.2020 - 
“Servicii de elaborare documentație și obținerea Autorizației de securitate la incendiu la 
Spitalul Județean de Urgență Vaslui, corpurile A și B”, nr. 11049/02.08.2021; 

- contractul  nr. 13325/02.09.2020, având ca obiect “Servicii de elaborare documentație 
și obținerea Autorizației de securitate la incendiu la Spitalul Județean de Urgență Vaslui, 
corpurile A și B”; 

în conformitate cu prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Vaslui nr. 
210/23.07.2015 privind stabilirea unor măsuri referitoare la derularea procesului de recepție 
bunuri, servicii și lucrări la nivelul Consiliului Județean Vaslui;  

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin.(1) lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificãrile și completările ulterioare; 

Dumitru Buzatu, președinte al Consiliului Județean Vaslui, 
  

DISPUN: 
 

Art.1 - Se numește comisia de recepție a serviciilor achiziționate în cadrul contractului  
nr. 13325/02.09.2020 - “Servicii de elaborare documentație și obținerea Autorizației de 
securitate la incendiu la Spitalul Județean de Urgență Vaslui, corpurile A și B”, în următoarea 
componență:   
  Președinte: Gabriel AIRINEI, consilier, Direcția Dezvoltare și Cooperare, Consiliul Județean Vaslui;  
  Membri: Iulian IORDACHE, consilier, Direcția Dezvoltare și Cooperare, Consiliul Județean Vaslui; 

    Eduard Ciobanu, consilier, Direcția Dezvoltare și Cooperare, Consiliul Județean Vaslui.  
Art. 2 – Atribuțiile comisiei de recepție a serviciilor nominalizate la art. 1 sunt descrise în 

art. 6 și art. 7 din Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Vaslui nr. 210/23.07.2015 privind 
stabilirea unor măsuri referitoare la derularea procesului de recepție bunuri, servicii și lucrări la 
nivelul Consiliului Județean Vaslui.  

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

  

                       Dată astăzi, 03.08.2021 

                P R E Ș E D I N T E ,  
                       Dumitru Buzatu 

        Contrasemnează pentru legalitate: 
                     SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

                                                                                                     Diana-Elena Ursulescu 


