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PROCES-VERBAL 

de recepţie cantitativă şi calitativă pentru servicii  furnizare de combustibili  pentru parcul auto 

(benzină și motorină) 

Nr. 2225 din 03.02.2022 

 
 
    I. Date generale 

    Comisia de recepţie pentru servicii și lucrări ,actualizată, conform Ordinului Prefectului nr. 366 

din 08.07.2021 a fost convocată la data de 03.02.2022 pentru a proceda la recepţia cantitativă şi 

calitativă a serviciilor  ”furnizare de combustibili  pentru parcul auto (benzină si motorină)” prestate de 

OMV PETROM MARKETING SRL, în baza Contractului subsecvent de furnizare de produse 

nr.14136/02.12.2021. 

  Comisia şi-a desfăşurat activitatea astazi, 03.02.2022.    

Valoarea serviciilor  pentru luna  ianuarie 2022  este de 1.148,85 lei,   motorină achiziționată,  

conform facturii fiscale nr. 6422397785  din 31.01.2022, înregistrată sub nr.2225/03.02.2022: 

 

Nr. 
crt. 

Produse 
cod 

Denumire Cantitate 
(L/buc) 

Preț unitar 
(fără TVA) 

Valoare 
(fără TVA) 

Discount 
excl.TVA 

Comision 
excl.TVA 

Valoare 
netă 

Cota 
TVA 

TVA 
RON 

Valoare 
RON 

1 0104 OMV Diesel 144,82 5,27 763,53 104,61- 0,00 658,92 19,00 125,20 784,12 

2 0107 Motorina Stand 65,03 5,46 355,15 48,65-                                                                                                                                                           0,00 306,50 19,00 58,23 364,73 

 965,42  183,43 1.148,85 

 

 II. Constatări 

     A. Cu privire la documentaţia tehnico-economică necesară la recepţia cantitativă şi 

calitativă a serviciilor ”furnizare de combustibili  pentru parcul auto (benzină si motorină)” , comisia de 

recepţie a studiat factura fiscală 6422397785  din 31.01.2022, centralizator facturi, desfășurător la 

factura nr.6422097884, precum și Contractul subsecvent de furnizare de produse nr.14136/02.12.2021. 

    Comisia de recepţie consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantităţii şi 

calităţii serviciilor de furnizare carburanți. 

        B. Verificări cantitative  

   



Receptia cantitativă a carburanților este făcută de către utilizatorul cardului, la momentul 

alimentării autovehiculului, la stația de distribuție. 

Având in vedere factura fiscală nr. 6422397785  din 31.01.2022, comisia constată ca, in luna 

ianuarie 2022 a fost livrată o cantitate de 209,85 l motorină. 

   C. Verificări calitative  

   Conform art.19 (2) din Contractul subsecvent de furnizare de produse nr.14136/02.12.2021 

produsele au fost livrate total si corespund cu specificațiile tehnice din caietul de sarcini.  

    III. Concluzii  

   Pe baza constatărilor şi concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepţie în unanimitate de 

păreri hotărăşte:  

Admite recepţia cantitativă a şi calitativă a serviciilor ”furnizare de combustibili  pentru parcul 

auto (benzină si motorină)”care corespund cu prevederile Contractului subsecvent de furnizare de 

produse nr.14136/02.12.2021, respectiv factura fiscală nr. 6422397785  din 31.01.2022. 

  

     

Prezentul proces-verbal, conţinând 2 file, a fost încheiat astăzi,  03.02.2022, în 2 exemplare 

originale. 
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Intocmit,  

Secretar comisie,  

 

 

 


