
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
 

DISPOZIŢIE nr. 36 / 2020 
privind modificarea componenței comisiilor constituite conform Dispoziției nr. 

370/2019 privind numirea comisiilor de recepţie a serviciilor achiziţionate în cadrul 
proiectului <<REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE ȘCOALA PROFESIONALĂ SPECIALĂ 

,,SFÂNTA ECATERINA”, HUȘI>> 
 

Având în vedere:  
- referatul de aprobare a proiectului de dispoziție privind modificarea comisiilor de 

recepţie a serviciilor achiziţionate în cadrul proiectului <<REABILITARE, 
MODERNIZARE ȘI DOTARE ȘCOALA PROFESIONALĂ SPECIALĂ ,,SFÂNTA ECATERINA”, 
HUȘI>>, Cod SMIS 121046 propus de Direcția Dezvoltare și Cooperare nr. 
………………/………………; 

- dispoziția președintelui Consiliului Judeţean Vaslui nr. 370/2019 privind numirea 
comisiilor de recepție a serviciilor achiziționate în cadrul proiectului 
<<REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE ȘCOALA PROFESIONALĂ SPECIALĂ 
,,SFÂNTA ECATERINA”, HUȘI>>; 

în conformitate cu prevederile art. 3 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; 

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

Dumitru Buzatu, președinte al Consiliului Județean Vaslui, 
 

DISPUN: 
 
Art.1.-(1)  În cadrul comisiei de recepţie a serviciilor de consultanță în managementul 
proiectului, doamna Rotaru Ramona-Camelia consilier în cadrul Direcției Dezvoltare și 
Cooperare, avȃnd calitatea de membru supleant, va fi înlocuitã de doamna Munteanu 
Andreea consilier în cadrul Direcției Dezvoltare și Cooperare. 
(2) În cadrul comisiei de recepţie a serviciilor de informare și publicitate în cadrul 
proiectului, doamna Rotaru Ramona-Camelia consilier în cadrul Direcției Dezvoltare și 
Cooperare, avȃnd calitatea de președinte, va fi înlocuitã de doamna Munteanu Andreea 
consilier în cadrul Direcției Dezvoltare și Cooperare. 
(3) În cadrul comisiei de recepţie a serviciilor de proiectare și asistențã tehnicã din partea 
proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor, doamna Rotaru Ramona-Camelia consilier în 
cadrul Direcției Dezvoltare și Cooperare, avȃnd calitatea de membru supleant, va fi înlocuitã 
de doamna Munteanu Andreea consilier în cadrul Direcției Dezvoltare și Cooperare. 
(4) În cadrul comisiei de recepţie a serviciilor de verificare tehnicã de calitate a proiectului 
tehnic și detaliilor de execuție, doamna Rotaru Ramona-Camelia consilier în cadrul Direcției 
Dezvoltare și Cooperare, avȃnd calitatea de membru supleant, va fi înlocuitã de doamna 
Munteanu Andreea consilier în cadrul Direcției Dezvoltare și Cooperare. 
(5) În cadrul comisiei de recepţie a serviciilor de dirigenție de șantier pentru obiectivul de 
investiții, doamna Rotaru Ramona-Camelia consilier în cadrul Direcției Dezvoltare și 



 

Cooperare, avȃnd calitatea de membru supleant, va fi înlocuitã de doamna Munteanu 
Andreea consilier în cadrul Direcției Dezvoltare și Cooperare. 
Art.2. Celelalte prevederi ale Dispoziției nr. 370/2019 rămân neschimbate. 
Art.3. Prezenta dispoziție va fi comunicată Instituției Prefectului județului Vaslui, Direcției 
Dezvoltare şi Cooperare din cadrul Consiliului Județean Vaslui  și persoanelor nominalizate 
la Art.1.(1), (2), (3), (4) și (5)  în vederea aducerii la îndeplinire. 

      
 

                Data, 05.02.2020 
 

 
 
 

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