
R O M Â N I A 
JUDEȚUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
PREȘEDINTE 

 
DISPOZIŢIA nr. 21 

privind numirea comisiei de recepție a serviciilor de consultanță pentru 
fundamentarea și elaborarea cererii de finanțare din cadrul apelului CP 16 POCA 2014-

2020 
     

         Având în vedere referatul de aprobare al proiectului de dispoziție privind numirea 
comisiei de recepție a serviciilor de consultanță pentru fundamentarea și elaborarea cererii 
de finanțare din cadrul apelului CP 16 POCA 2014-2020 nr.1239 din 25.01.2022; 

    în conformitate cu prevederile: 
- contractului de servicii nr. 250/07.01.2022 încheiat între Județul Vaslui, în 

calitate de autoritate contractantă, și SC Athos Total Consulting SRL, în calitate de 
prestator; 

- 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 art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

Dumitru Buzatu, președinte al Consiliului Judeţean Vaslui, 
 

D I S P U N: 
 
   Art.1. - Se numește comisia de recepție a serviciilor de consultanță pentru 

fundamentarea și elaborarea cererii de finanțare din cadrul apelului CP 16 POCA                 
2014-2020, în următoarea componență: 

Președinte:  
- Loredana Carmen Fîntînaru - consilier, Compartimentul Managementul Calității; 
Membri:  

- Alina Ștefania Stroescu - consilier, Serviciul Dezvoltare Locală, Management Proiecte și 
Informare Europeană din cadrul Direcției Dezvoltare și Cooperare; 

- Ramona Camelia Ciortan – consilier, Serviciul Dezvoltare Locală, Management Proiecte 
și Informare Europeană din cadrul Direcției Dezvoltare și Cooperare; 
Membru supleant:  

- Daniel Petrică Purice – consilier, Compartimentul Informatică din cadrul Direcției 
Economice.  
   Art.2. - Atribuțiile comisiei de recepție a serviciilor sunt prevăzute la 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 – Aducerea la îndeplinire a prezentului act administrativ revine membrilor 
Comisiei de recepție. 

   Art.4. – Secretarul general al județului, prin intermediul Direcției Administrație 
Publică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, va comunica 
prezenta dispoziție Instituției Prefectului - Județul Vaslui, Direcției Dezvoltare și 
Cooperare, precum și persoanelor nominalizate la art.1. 

  
Dată astăzi, 26/01/2022 

        PREŞEDINTE, 
     Dumitru Buzatu 
 
                     Contrasemnează pentru legalitate, 

                 SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,  
                                        Diana-Elena Ursulescu 


