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D I S P O Z I Ţ I A  NR. 158 

 
            Privitor la:  constituirea comisiei de recepţie a materialelor și a 

serviciilor achiziţionate la nivelul localității Roșiile 

 

 

  Constantin Dumitru – primarul comunei Roşiile, judeţul Vâlcea; 
 Având în vedere referatul, raportul de specialitate al secretarului general 
UAT Roșiile, judeţul Vâlcea înregistrat la nr. 2137/11.06.2021  prin care solicită 
constituirea comisiei de verificare și inventariere a lucrărilor executate precum și 
de recepţie a materialelor și a serviciilor achiziţionate la nivelul localității Roșiile, 
comisia putând fi completată, după caz, și cu membrii cosilieri locali din cadrul 
Consiliului Local Roșiile, drept pentru care vor semna și procesele-verbale de 
recepție; 
 În conformitate cu OMFP nr. 2634/2015 privind documentele financiar-
contabile, L. nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor constituirea de garantii si 
raspunderea in leg. cu gestionarea bunurilor org. Soc, cu modificările și 
completările ulterioare, OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind 
organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si 
capitalurilor proprii , Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, Ordinului nr. 
1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi 
conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile 
publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările 
ulterioare, , L. nr. 82/1991 r2 a contabilității cu modificările și completările 
ulterioare; 
 În temeiul art. 155 alin. (1), lit. d), alin. (5) lit c)- e),  art. 196 alin. (1) lit. b)  
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, emit următoarea: 
 

 
DISPOZIŢIE 

 

 
 Art. 1. Se constituie comisia privind recepţie a materialelor și a serviciilor 
achiziţionate la nivelul localității Roșiile, formată din: 
        1. Ștefan Doru-Cezar      – viceprimar     - preşedinte; 
 2. Marinescu Ștefan      – consilier achiziții publice  - membru; 
 3. Gheorghe Romică      – referent (teh.cad., urbanism) - membru; 
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  (2). Componența comisiilor prevăzute la art. 1 poate fi completată, după 
caz, și de către cosilierii locali din cadrul Consiliului Local Roșiile, drept pentru care 
vor semna și procesele-verbale de recepție.     
 Art. 2. (1). Comisia nominalizată la art. 1 va verifica și va confirma prin 
semnătură pe nota de intrare-recepție, primirea bunurilor la locul de depozitare, 
după ce verifică în mod amănunțit dacă sortimentul, cantitatea, calitatea și prețul 
corespund cu datele din documentele justificative. 
 (2). În cazul în care la primirea produselor achiziționate se constată 
deteriorări, lipsuri sau nepotriviri față de datele cuprinse în documentele 
însoțitoare, precum și alte indicii cu privire la integritatea bunurilor, comisia 
menționează și înregistrează diferențele existente. 
 (3). Notele de recepție și constatarea de diferențe se întocmesc în două 
exemplare, unul la gestiune și unul la contabilitate. În cazul constatării de 
diferențe  se întocmește în trei exemplare pentru a fi comunicat un exemplar 
furnizorului privind lipsurile constatate.   
 (4). Recepția mijloacelor fixe, nota sau procesul verbal de recepție se 
semnează de către responsabilul de inventar / persoana care ia în primire în 
situația în care mijloacele fixe au fost repartizate direct la locurile de folosință. 
Mișcarea mijloacelor fixe se consemnează în bonul de mișcare al mijloacelor fixe.   
 Art. 3. Comisia constituită potrivit art. 1. va prezenta permanent raport cu 
cele constatate primarului localității Roșiile. 
 Art. 4. Cu data prezentei încetează aplicabilitatea oricărei dispoziții contrare. 
 Art. 5. Prezenta dispoziţie se va comunica Instituţiei Prefectului judeţului 
Vâlcea în vederea efectuării controlului de legalitate, Consiliuli local Roșiile și 
persoanelor menţionate în prezenta pentru ducere la îndeplinire și va fi adusă la 
cunoștință publică prin grija secretarului general UAT  Roșiile. 
  

Roşiile, 11.06.2021 
             PRIMAR,                               Contrasemnează pentru legalitate,  
         CONSTANTIN DUMITRU                        Secretar general UAT Roșiile,  
                AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN 
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