
 

 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
 

D I S P O Z I Ţ I A  nr. 192 
privind numirea membrilor comisiei de recepție a bunurilor și serviciilor achiziționate 

în cadrul proiectului  
„Centrul Europe Direct Vaslui”  

 
 

Având în vedere referatul de aprobare a proiectului de dispoziție privind numirea 
membrilor comisiei de recepție a bunurilor şi serviciilor achiziționate în cadrul 
proiectului „Centrul Europe Direct Vaslui”, propus de Direcția Dezvoltare și Cooperare din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, nr. 11581/12.08.2021; 

în conformitate cu prevederile: 
-  Acordului Cadru de Parteneriat pentru Europe Direct – ACP nr. 24/2021-2025, Proiectul 
101034878 – ED Vaslui, încheiat între Uniunea Europeană și Unitatea Administrativ 
Teritorială Vaslui/Consiliul Județean Vaslui privind găzduirea și funcționarea Centrului 
Europe Direct Vaslui, pentru perioada 2021-2025; 
-  Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Vaslui nr. 210/23.07.2015 privind stabilirea 
unor măsuri referitoare la derularea procesului de recepţie bunuri, servicii şi lucrări la 
nivelul Consiliului judeţean Vaslui;  
- Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Vaslui nr.102/2021 privind numirea 
membrilor echipei de implementare a proiectului “Centrul Europe Direct Vaslui”; 
-  Documentațiilor de atribuire a contractelor de furnizare de bunuri şi servicii în cadrul 
proiectului „Centrul de Informare Europe Direct Vaslui”; 

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

Dumitru Buzatu, președinte al Consiliului Județean Vaslui, 
 

DISPUN: 
 

 Art.1 – Se numesc membrii comisiei de recepție a bunurilor şi serviciilor 
achiziționate în cadrul proiectului “Centrul Europe Direct Vaslui”, în următoarea 
componență: 

 Președinte - Vasiliu Cristina, şef serviciu, Direcția Dezvoltare şi Cooperare; 
 Membri:       Dumitraş Mihaela, consilier, Direcţia Dezvoltare şi Cooperare; 

          Botezatu Bogdan-Radu, șef serviciu, Serviciul de Achiziții Publice și          
Contractarea Serviciilor Sociale; 

 Membri      Burcioagă Constantin, consilier, Compartimentul informatică, Direcția      
supleanți:    Economică; 

          Buhuș Andrei, consilier, Direcţia Dezvoltare şi Cooperare. 
 Art.2 – Atribuţiile membrilor comisiei de recepţie, nominalizați la art.1,  sunt 
următoarele: 

a) efectuarea inspecţiei şi/sau testarea produselor pentru a verifica conformitatea lor 
cu standardele, reglementările tehnice sau alte asemenea, prevăzute în Caietul de 
sarcini şi înscrise în contractul de achiziţii pentru produse; 

b) respectarea condiţiilor de ambalare, marcare şi documentaţia însoţitoare prevăzute 
în contractul de achiziţie publică; 



 

c) verificarea modului de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu 
prevederile din Caietul de sarcini; 

d) respectarea prevederilor din contractul de prestări servicii; 
e) respectarea cerinţelor din comanda de achiziţii. 

Art. 3 – Prezenta dispoziție se aplică pe întreaga perioada de valabilitate a 
contractului de finanțare a proiectului, respectiv 2021-2025. 

Art. 4 – Prezentul act administrativ se comunică persoanelor nominalizate la art.1, 
Direcției Dezvoltare și Cooperare, Direcției Economice, Serviciului de Achiziții Publice și 
Contractare a Serviciilor Sociale, în vederea aducerii la îndeplinire. 
 

     Data, 16.08. 2021 
 
 
 

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

Contrasemnează pentru legalitate, 
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

    Diana-Elena Ursulescu   
   

 
                                      

 


