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DISPOZITIA  Nr. 222
privind constituirea Comisiei de recepție a bunurilor , serviciilor și lucrărilor din cadrul 

Primăriei comunei Pădureni , judeţul Vaslui  

 
Având în vedere:

-  referatul  de necesitate   nr.   4642 din 18.10.2021 ,  întocmit  de domnul Popov Sergiu –Lucian,
consilier  achizitii  publice  la  Compartimentul  Achizitii  Publice,  prin  care  propune  numirea  unei
comisii de recepție  a bunurilor , serviciilor  și lucrărilor din cadrul Primăriei comunei Pădureni,
judeţul Vaslui.

- În conformitate cu prevederile Legii nr. 98 din 2016 privind achiziţiile publice cu modificările şi
completările ulterioare; 

- Prevederile  art.  6  din  Legea  nr.  82/1991  –  Legea  contabilității  ,  republicată  cu  modificările  și
completările ulterioare ;

- Prevederile Legii nr. 22/1969  privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea
în legătură cu gestionarea bunurilor  agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice;

- Prevederile Legii nr. 52/2002 privind transparența decizițională în administrația publică ;

    În temeiul prevederilor art.155 alin. (1)  litera “a”  şi alin. (2)  litera “a”, art. 156 alin. (1) , art. 157
şi art. 196 alin. (1) litera “b” din Ordonanţa de Urgenţă nr 57/2019 privind Codul Administrativ,
modificată şi completată ulterioare;

Diaconu Temistocle ,primarul comunei Padureni, judeţul Vaslui

DISPUN:
        Art.1 –  Se constituie comisia pentru  recepția   bunurilor , serviciilor și lucrărilor din cadrul Primăriei
comunei Pădureni ,  în următoarea componenţă:

Preşedinte : -  Pascal Costică – viceprimarul comunei Pădureni, judeţul Vaslui;  
Membrii: -  Diaconu  Timi   -  consilier  superior  ,  în  aparatul  de  specialitate  al  primarului

comunei Pădureni , judeţul Vaslui ;                       
                   - Ionel Ionuţ- Dragoş  –  consilier asistent în aparatul de specialitate al primarului 

comunei Pădureni judeţul Vaslui ;                

       Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei se încredinţează presedintele comisiei de
receptie  domnul viceprimar Pascal Costică.

       Art. 3. Prezenta dispozitie abrogă prevederile Dispoziţiei nr. 205 din 10.09.2021. 

       Art.4.  Prezenta dispoziţie se comunică persoanelor nominalizate şi Instituţiei Prefectului Judeţului
Vaslui. 

                                                                     Pădureni  19 octombrie  2021
     Primar,
Diaconu Temistocle

  Contrasemnează pentru legalitate,                                                                                                                                                                                                                                             
            Secretar General UAT Pădureni

                         Munteanu Mirela 
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ROMÂNIA
JEDŢUL VASLUI
PRIMĂRIA COMUNEI PĂDURENI
COMPARTIMENT ACHIZITII PUBLICE
E- mail : cons.local_padureni@yahoo.com
NR. 4642 din 18.10.2021

REFERAT 

privind constituirea Comisiei de recepție a bunurilor , serviciilor și lucrărilor din cadrul 
Primăriei comunei Pădureni , judeţul Vaslui  

             

Subsemnatul Popov Sergiu –Lucian , având funcţia de  consilier achizitii publice  la Compartimentul 
Achizitii Publice din cadrul Primăriei comunei Pădureni , judeţul Vaslui ;

Având în vedere:

- prevederile Legii nr. 98 din 2016 privind achiziţiile publice;
- Prevederile  art.  6  din  Legea  nr.  82/1991  –  Legea  contabilității  ,  republicată  cu  modificările  și

completările ulterioare ;
- Prevederile Legii nr. 22/1969  privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea

în legătură cu gestionarea bunurilor  agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice;
- Prevederile Legii nr. 52/2002 privind transparența decizițională în administrația publică

Propun constituirea Comisiei de recepție a bunurilor , serviciilor și lucrărilor din cadrul 
Primăriei comunei Pădureni , judeţul Vaslui  , în următoarea componenţă:

Preşedinte : -  Pascal Costică – viceprimarul comunei Pădureni, judeţul Vaslui;  
Membrii: -  Diaconu  Timi   -  consilier  superior  ,  în  aparatul  de  specialitate  al  primarului

comunei Pădureni , judeţul Vaslui ;                       
                   - Ionel Ionuţ-Dragoş –  consilier principal în aparatul de specialitate al primarului 

comunei Pădureni judeţul Vaslui ;

Compartiment Achizitii Publice
Popov Sergiu –Lucian 


