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- privind constituirea comisiei de recepţie la nivelul Primăriei comunei Vama Buzăului, pentru anul 2020 

 
PRIMARUL COMUNEI VAMA BUZĂULUI 

 
Cunoscând necesitatea constituirii unei comisii de recepţie la nivelul Primăriei comunei Vama Buzăului; 
În conformitate cu prevederile art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 - privind achiziţiile publice, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
Cunoscând prevederile H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 
privind achiziţiile publice, coroborate cu prevederile H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de 
recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare; 

    În temeiul prevederilor art. 155, alin. (1), lit. ,,e” și ale art. 196, alin. (1), lit. ,,b” din O.U.G. nr. 57/2019 – 
privind Codul administrativ, 

 
D I S P U N : 

 
Art.1: Constituirea comisiei de recepţie a lucrărilor, produselor și serviciilor ce se vor dobândi prin 

achiziţie directă de către Comuna Vama Buzăului, pe parcursul anului 2020, în următoarea componenţă:  
 

 Preşedinte: -  Popica Ioan, viceprimarul comunei Vama Buzăului; 
 Secretar:   - Burlac Rodica - Elena, salariat în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Vama Buzăului; 
 Membrii: - Stoica Gabriela Lucia, inspector  în cadrul aparatului de specialitate al primarului   comunei 

Vama Buzăului; 
                      - Găitan Adrian - Constantin, secretarul general al comunei Vama Buzăului; 
                      - Mirică Daniel, inspector în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Vama 

Buzăului. 
 

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se însărcinează membrii comisiei 
menţionate la art. 1. 

 
Art.3: Prezenta dispoziţie se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general al 

comunei, în termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Vama Buzăului, Instituției Prefectului Judeţului 
Braşov şi persoanelor menţionate la art. 1. 

 
        PRIMARUL COMUNEI VAMA BUZĂULUI, 

        Prof. ing. dipl. Tiberiu – Nicolae CHIRILAŞ 
          Contrasemnează pentru legalitate, 
                                                                                 SECRETARUL GENERAL COMUNEI VAMA BUZĂULUI 
            Adrian – Constantin GĂITAN 


