CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN
DISPOZIŢIE

privind: constituirea comISIeI de

recepţie

la terminarea

lucrărilor

pentru obiectivul

"Întreţinere curentă şi periodică pe timp de vară a drumurilor judeţene Lot 2 - Zona nr. 2

Est "- pe DJ 506, refaceri dale la Valea Părului, km 26+840, tratare burduşiri şi tasări locale, în
localitatea Cervenia, km 16+650, semnalizare rutieră verticală şi montare parapet metalic, în
localitatea Frăsinet, între km 61 +000 - 62+000 şi marcaje rutiere longitudinale - pe DJ 506,
între localităţile Bujoru - Scurtu Mare, km 0+000 - km 85+500, (40,981 km echivalenţi)

Preşedintele

Consiliului Judeţean Teleorman, Ionel Dănuţ Cristescu,

Având în vedere:
- referatul nr. 9666 din 29.07.2020, întocmit de Direcţia Tehnică şi Administrarea
Patrimoniului, privind necesitatea constituirii comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor pentru
obiectivul "Întreţinere curentă şi periodică pe timp de vară a drumurilor judeţene Lot 2 Zona nr. 2 Est "- pe DJ 506, refaceri dale la Valea Părului, km 26+840, tratare burduşiri şi
tasări locale, în localitatea Cervenia, km 16+650, semnalizare rutieră verticală şi montare
parapet metalic, în localitatea Frăsinet, între km 61 +000 - 62+000 şi marcaje rutiere
longitudinale - pe DJ 506, între localităţile Bujoru - Scurtu Mare, km 0+000 - km 85+500,
(40,981 km echivalenţi);
- adresa S.C. TEL DRUM S.A. nr. 1933/22.07.2020 înregistrată la Consiliul Judeţean
Teleorman sub nr. 9666/22.07.2020;
- prevederile capitolului II - Recepţia la terminarea lucrărilor din Regulamentul privind
recepţia construcţiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 273/1994, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile Normativului - Metodologie privind efectuarea recepţiei lucrărilor de
întreţinere şi reparare curentă drumuri, poduri AND 514-2007;
- prevederile art. 9, lit. i), art. 17 şi art. 22 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în
construcţii, republicată (2), cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 31 alin. (1) lit. f) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al
Consiliului Judeţean Teleorman, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 142
din 30.09.2019, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 191 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019,
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
DISPUNE:

Art.l. - Se constituie COmISIa de recepţie la terminarea lucrărilor pentru obiectivul
"Întreţinere curentă şi periodică pe timp de vară a drumurilor judeţene Lot 2 - Zona nr. 2
Est "- pe DJ 506, refaceri dale la Valea Părului, km 26+840, tratare burduşiri şi tasari locale, în
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localitatea Cervenia, km 16+650, semnalizare rutieră verticală şi montare parapet metalic, în
localitatea Frăsinet, între km 61 +000 - 62+000 şi marcaje rutiere longitudinale - pe DJ 506,
între localităţile Bujoru - Scurtu Mare, km 0+000 - km 85+500, (40,981 km echivalenţi), având
următoarea componenţă:

- Iulian Olteanu - Consilier Patrimoniului;

PREŞEDINTE:

(cu drept de vot)

Direcţia

Tehnică şi

Administrarea

- Adrian Bratu - inspector - Direcţia Tehnică SI
, Administrarea
Patrimoniului;
- Claudia Pană - Consilier - Direcţia Tehnică SI
, Administrarea
Patrimoniului;
- Manuela Carmen Gavrilă - Inspector - Direcţia Tehnică SI
,
Administrarea Patrimoniului;
- Maria Cristina Dumitrescu - Inspector - Direcţia Tehnică ŞI
Administrarea Patrimoniului;

MEMBRI:

SECRETAR:
(fără drept de vot)

- P.F.I. OANCEA ECATERINA - diriginte autorizat

Art. 2. - Comisia de recepţie constituită la art. 1 examinează executarea lucrărilor în
conformitate cu prevederile contractului, ale documentaţiei de execuţie şi a reglementărilor
specifice, cu respectarea exigenţelor esenţiale, conform legii.
Art. 3. - Secretarul general al judeţului, prin Compartimentul Monitorizare Proceduri
Administrative şi Relaţia cu Consilierii Judeţeni, va comunica prezentul act administrativ
Instituţiei Prefectului - judeţul Teleorman şi persoanelor interesate, în termenul prevăzut de
lege.
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