
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL  VASLUI 
CONSILIUL  JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
 
 

DISPOZIȚIA NR. 195 / 2O20 
privind numirea membrilor comisiei de recepţie a serviciilor achiziţionate în cadrul 

contractului de achiziție publică de servicii de Elaborare a documentației tehnico-
economice pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a imobilelor 

C.S.E.I. Constantin Pufan Vaslui” 
 

 
Având în vedere referatul de aprobare propus de Direcția Dezvoltare și Cooperare 

nr. 11425/29/07.2020, privind propunerea de numire a membrilor comisiei de recepţie a 
serviciilor achiziţionate în cadrul contractului de achiziție publică de servicii de Elaborare 
a documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței 
energetice a imobilelor C.S.E.I. Constantin Pufan Vaslui”; 

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;  

- contractului de prestãri servicii nr. 8769/12.06.2020, prestator S.C. CIVIL PROIECT 
S.R.L. Vaslui;   

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

Dumitru Buzatu, președinte al Consiliului Județean Vaslui, 
 

DISPUN: 
 

Art.1. – Se numește comisia de recepţie a serviciilor de Elaborare a documentației 
tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a 
imobilelor C.S.E.I. Constantin Pufan Vaslui”, în următoarea componență: 

Președinte: 
- Airinei Gabriel Cristian – consilier, Direcția de Dezvoltare și Cooperare, 

Consiliul Judeţean Vaslui; 
Membri: 

- Enache Andreea – consilier, Direcția de Dezvoltare și Cooperare, Consiliul 
Judeţean Vaslui 

- Munteanu Andreea – consilier, Direcția de Dezvoltare și Cooperare, Consiliul 
Judeţean Vaslui 

Membru supleant: 
- Fîră Mariana – consilier, Serviciul Contabilitate, Direcția Economică, Consiliul 

Județean Vaslui 
Art.2. – Atribuțiile comisiilor de recepție sunt cele prevăzute la art. 6 și art. 7 din 

Dispoziția președintelui Consiliului Județean Vaslui nr. 210/23.07.2015. 
 
 
 
 



 
Art.3.  – Prezenta dispoziție va fi comunicată persoanelor nominalizate la art. 1 și 

Direcției Dezvoltare și Cooperare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului județean 
Vaslui, în vederea aducerii la îndeplinire. 

 
 

  Vaslui, 30  iulie  2020 
 

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

 
 
 
 

        Contrasemnează pentru legalitate, 
                     SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

                                                                                    Diana-Elena Ursulescu 
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