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cu sediul în localitatea  Dămienești, str.Vasile Morţun, nr. 78, comuna Dămienești, județul Bacău,  cod poștal 607135, 
telefon 0234222502, fax 0234 22287,    e-mail: primaria.damienesti@yahoo.com, site: www.primariadamienesti.ro 

 

 
D I S P O Z I T I A 

Nr. 129 din  07.09.2021 
 

privind completarea si modificarea  art. 1 din Dispoziția nr. 92 / 2021 privind 
reorganizarea  comisiei  de recepție la terminarea lucrărilor executate din  fonduri 

publice, beneficiar – comuna Dămienești 
 

Primarul comunei Dămienești,  județul Bacău, dl. Răileanu Vasilică Cătălin 
 

Ținând cont de: 
- referatul secretarului nr. 3755 din 07.09.2021 
- prevederile  Ordinului 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi 
organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale 

 
        În temeiul  prevederilor  art.  155 și 196 alin. (1), lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ, 

D I S P U N: 
 

Art. 1. Se modifica art. 1 din Dispoziția nr. 92/ 2021 privind reorganizarea  comisiei  de 
recepție la terminarea lucrărilor executate din  fonduri publice, beneficiar – comuna 
Dămienești, astfel: 
PRESEDINTE: Răileanu Vasilică Cătălin - primar 
MEMBRII: Ciobanu Puiu - viceprimar 

Busuioc Carmen Maricica (responsabil achiziții publice) 
Verde Matilda - (secretar general) 
Cătău Daniela (referent) 

Art. 2.  D-na Cătău Daniela va urmari, intocmi, redacta procesul verbal de receptie la 
terminarea lucrarilor care va  contine toate documentele legale achizitiei aferente                
(referat necesitate, factura sau contract, ordin de oplata, NIR, bon consum,  alte 
documente). 
Art. 3. (1) Secretarul general UAT va asigura comunicarea prezentei dispoziții Institutiei 
Prefectului Județului Bacău, persoanelor nominalizate și altor persoane interesate.  
            (2) Prevederile prezentei vor fi afisate la sediul primăriei si vor putea  fi consultate 
pe site-ul primăriei la adresa: 
 www.primariadamienesti.ro/MONITORUL OFICIAL/DISPOZIȚIILE AUTORITĂȚII 
EXECUTIVE. 

 
Primar, 

RĂILEANU Vasilică Cătălin 

 

 

Contrasemnează pentru legalitate, 

Secretar general, 

VERDE Matilda 

 


