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DISPOZIŢIA Nr. 40 / 2021 
privind numirea comisiilor de recepție a bunurilor și serviciilor achiziționate în 

cadrul proiectului ,,Dotarea cu echipamente electronice a unităților de învățământ 
special din subordinea UAT Județul Vaslui”, Cod SMIS 144685 

 
Având în vedere:  

- referatul de aprobare a proiectului de dispoziție privind numirea comisiilor de 
recepție a bunurilor și serviciilor achiziționate în cadrul proiectului ,,Dotarea cu 
echipamente electronice a unităților de învățământ special din subordinea UAT 
Județul Vaslui”, Cod SMIS 144685 propus de Direcția Dezvoltare și Cooperare din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, nr. 1546/   
29.01.2021; 

- contractul de furnizare nr. 20746/28.12.2020, încheiat între UAT Județul Vaslui, în 
calitate de achizitor și S.C. Vodafone Romania S.A., în calitate de furnizor, 
contractul de furnizare nr. 20921/30.12.2020, încheiat între UAT Județul Vaslui, în 
calitate de achizitor și S.C. Visual Fan S.R.L., în calitate de furnizor și planul de 
achiziții prevăzut în cadrul proiectului ,,Dotarea cu echipamente electronice a 
unităților de învățământ special din subordinea UAT Județul 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; 
     în temeiul art.196 alin.(1) lit.”b” din Ordonanța de Urgență a Guvernului 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 recepție a bunurilor achiziționate în cadrul 
proiectului ,,Dotarea cu echipamente electronice a unităților de învățământ special 
din subordinea UAT Județul Vaslui”, Cod SMIS 144685, în următoarea componență: 

Președinte – Păun Adrian Nicolae, consilier, Direcția Dezvoltare și Cooperare; 
Membru - Purice Daniel-Petrică, consilier, Direcția Economică; 
Membru - Munteanu Andreea, consilier, Direcția Dezvoltare și Cooperare; 
Membru supleant – Buhuș Andrei, consilier, Direcția Dezvoltare și Cooperare. 
Art. 2 – Se numește comisia de recepție a serviciilor achiziționate în cadrul 

proiectului ,,Dotarea cu echipamente electronice a unităților de învățământ special 
din subordinea UAT Județul Vaslui”, Cod SMIS 144685, în următoarea componență: 

Președinte – Păun Adrian Nicolae, consilier, Direcția Dezvoltare și Cooperare; 
Membru - Buhuș Andrei, consilier, Direcția Dezvoltare și Cooperare; 
Membru - Munteanu Andreea, consilier, Direcția Dezvoltare și Cooperare; 
Membru supleant – Purice Daniel-Petrică, consilier, Direcția Economică. 



 

Art. 3 – Atribuțiile comisiilor de recepție a bunurilor și serviciilor achiziționate în 
cadrul proiectului ,,Dotarea cu echipamente electronice a unităților de învățământ 
special din subordinea UAT Județul Vaslui” sunt enumerate la art. 4 și art. 6 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. 4  – 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, persoanelor nominalizate la art. 1 și 2,  
precum și Direcției Dezvoltare și Cooperare în vederea aducerii la îndeplinire. 

 
       
 

           Vaslui, 29 ianuarie 2021 
 
 
 

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

 
 
 
 
 

      
  Contrasemnează pentru legalitate, 

                                                                           SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULU 
         Diana-Elena Ursulescu 

 
 
 
 
 
 

       DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 
      Director executiv, 

               Mihaela Dragomir                                                                                              


