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D I S P O Z I Ţ I A  NR. 71 

 

 
 Privitor la:  constituirea comisiei de recepție la terminarea 

lucrărilor de investiții ”Extindere rețea de alimentare cu apă 
25,3 KM în comuna Roșiile, județul Vâlcea” finanțat prin 
Programul  Național de Dezvoltare Locală  – OUG 28/2013” 

 

 
 Constantin Dumitru – primarul comunei Roşiile, judeţul Vâlcea; 

 Având în vedere referatul secretarului general UAT Roșiile, judeţul Vâlcea, 
raportul de specialitate al înregistrat la nr. 337/02.02.2021 întocmit de responsabilul 
achiziții publice din cadrul primăriei comunei Roşiile, județul Vâlcea prin care arată 
că este necesară constituirea unei comisii pentru recepția finală a lucrării de investiții  
”Extindere rețea de alimentare cu apă 25,3 KM în comuna Roșiile, județul Vâlcea” 
finanțat prin Programul  Național de Dezvoltare Locală  – OUG 28/2013”, cât și 
faptul că au fost întreprinse demersurile și comunicat reprezentanții care vor face 
parte din comisie;  
 Văzând că prin Hotărârea Consiliului Local Roșiile nr. 10/2021 privind 
aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici,  devizului general pentru 
obiectivul menționat, ca urmarte a finalșizării lucrărilor de execuție; 
 În conformitate cu prevederile art. 2, 3 alin. 1 lit. a, 9-23 din HG. Nr. 343/2017 
pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea 
Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora; 

 În temeiul art. 154, art. art. 155 alin (5) lit e), art. 196 alin. (1) lit. b din OUG 
nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
emit următoarea: 
 

 

DISPOZIŢIE 

 
 Art. 1. Se constituie comisia de recepție la terminarea lucrării de investiții 
”Extindere rețea de alimentare cu apă 25,3 KM în comuna Roșiile, județul Vâlcea” 
finanțat prin Programul  Național de Dezvoltare Locală  – OUG 28/2013”. 

Art. 2. Comisia constituită pentru obiectivul precizat la art. 1 este convocată la 
data de 11.02.2021, orele 10:00, care va avea următoarea componență: 
 1. Ștefan Doru-Cezar – viceprimar comuna Roșiile   – preşedinte; 
 2. Gheorghe Romică – teh. cad. Primăria Roșiile   – membru; 
 3. Mihăilescu Elena-iliana – Inspector ISC Vâlcea   – membru; 
 4. Anghel Ion – ing. specialist      – membru; 
 5. Vîlceanu Constantin – ing. specialist     – membru. 
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 Art. 3. (1). Comisia nominalizată la art. 2 are atribuțiile, competențele și 
responsabilitățile stabilite prin actele normative în vigoare privind recepția lucrărilor 
de construcții și instalații aferente acestora. 

(2). Comisia de recepție consemnează observațiile și concluziile sale în 
procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, pe care îl înaintează 
investitorului, în termen de 3 zile lucrătoare de la întocmire, împreună cu 
recomandarea de admitere, cu sau fără obiecții, a recepției, de amânare sau 
respingere a ei.   
 Art. 4. (1). Secretariatul comisiei de receptie la terminarea lucrarilor este 
asigurat de diriginte de santier autorizat Banu Paul-Titi reprezentant al SC INTES 
EXIM SRL, implicat in verificarea calitatii lucrarilor executate pentru realizarea 
constructiei si a interventiilor la constructia existenta, care va întocmi, in numele 
investitorului, documentele de receptie la terminarea lucrarilor si constituie carte 
tehnica a constructiei. 
  (2). Dirigintele de șantier nu face parte din componența comisiei de 
recepție. 
 Art. 5. Reprezentantii executantului si ai proiectantului participa, in mod 
obligatoriu, in calitate de invitati, la receptia la terminarea lucrarilor, in conformitate 
cu prevederile Legii nr. 10/1995, republicata, respectiv: reprezentant executant SC 
CONTRUST SRL Rm. Vl, reprezentant proiectant SC PROING 2008 SRL. 
 Art. 6. La recepția la terminarea lucrărilor obiectivului menționat au fost 
invitați: reprezentanți ai Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației.   
 Art. 7. În termen de 5 zile de la data finalizarii receptiei la terminarea lucrării, 
procesul-verbal de recepție va fi comunicat de către investitor prin președintele 
comisiei de recepție, conform prevederilor art. 23 din H.G nr. 343/2017, cât și 
eventualele observații ale participanților și recomandarea comisiei. 
 Art. 8. Prezenta dispoziţie se va comunica Instituţiei Prefectului judeţului 
Vâlcea în vederea efectuării controlului de legalitate, persoanelor menţionate în 
prezenta și va fi adusă la cunoștință  publică,  prin grija secretarului Comunei 
Roșiile, județul Vâlcea. 
  

Roşiile, 03.02.2021 
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