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Dispoziţie 

Referitor la: constituirea comisiei de recepţie pentru echipamentele livrate prin proiectul 
„Achiziţie de mijloace de transport public - autobuze electrice 12 m deal Braşov, Iaşi, Sibiu, 
Slatina, Suceava", cod SMIS 127865. 

Având în vedere: 

- Referatul nr.  2/2 O . 2022 al Serviciului Lucrări Publice; 

- contractul de finanţare nr. 4808 din 24.09.2019 pentru proiectul cu titlul „Achiziţie de mijloace 

de transport public - autobuze electrice 12 m deal Braşov, Iaşi, Sibiu, Slatina, Suceava", cod 

SMIS 127865. 

- În temeiul prevederilor art. 155 alin. (1) lit. a) şi lit. e) coroborat cu prevederile art. 196 alin. (1) lit. 

b) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

Primarul Municipiului Slatina 

dispune: 

Art. 1. Se aprobă constituirea comisiei de recepţie a tuturor echipamentelor livrate pfin 
proiectul „Achiziţie de mijloace de transport public - autobuze electrice 12 m deal Braşov, 

Iaşi, Sibiu, Slatina, Suceava", cod SMIS 127865, in următoarea componenţă: 

1. Cristiana ŞERBAN - Manager de proiect — preşedinte; 

2. Gheorghe Claudiu ABAGIU - Inspector, Serviciul Lucrări Publice — membru; 

3. Cristina Elena GHIORHIŢĂ - Consilier, Serviciul Proiecte cu Finanţare Internaţională 

— membru; 

4. Larisa Bianca DUMITRESCU - Inspector, Serviciul Achiziţii Publice — membru; 

5. Maria LAZĂR — Şef Serviciu Venituri din Administrarea Domeniului public şi Privat 

- membru. 



Art. 2. (1) Comisia stabilită la art.1 va recepţiona echipamentele livrate pe toată durata 

implementării proiectului „innoirea parcului de vehicule prin achiziţia de autobuze 

ecologice", cod SMIS 127367, va verifica dacă echipamentele respectă condiţiile din caietul 

de sarcini şi caracteristicile prezentate în oferta tehnică. 

(2) in urma verificării stării şi funcţionării echipamentelor precum şi a documentaţiei 

necesare punerii în funcţiune şi utilizare a acestora, comisia stabilită va intocmi un proces-verbal 

de punere în funcţiune şi testare a echipamentelor şi instalaţiilor precum si un proces-verbal de 

recepţie în care va consemna aspectele identificate, cu consemnarea observaţiilor, daca este 

cazul. 

(3) Prevederile prezentei dispoziţii vor fi duse la indeplinire de către persoanele 

nominalizate la art.1; 

Art. 3 Comisia nominalizată la art.1 are atribuţiile, competenţele şi responsabilităţile 

stabilite prin actele normative in vigoare privind recepţia echipamentelor şi instalaţiilor aferente 

acestora. 

Art. 4. Prezenta dispoziţie se comunică la: 

Instituţia Prefectului - Judeţul Olt; 

Primarul Municipiului Slatina; 

Administratorul public; 

Persoanele nominalizate la art.l. 

— 
/' Prifnar 

Constand 

in baza art. 243 alin.(1) lit. a) din O.U.G. 57/2019 
contrasemnează, 

Secretarul general al municip, iiui Slatina 
Mihai Ion IDITA 


