
CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN 
PREŞEDINTE 

DISPOZIŢIE 

privind: constituirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor pentru obiectivul 
"Întreţinere curentă şi periodică pe timp de vară a drumurilor judeţene Lot 1 -
Zona nr. 1 Vest" - pe DJ 546, decolmatarea sau desfundare a şanţurilor şi rigolelor, km 
8+900 - km 9+050, în comuna Liţa, înlocuire subtraversare la km 21 + 150, în satul Uda 
Paciurea, Covor bituminos cu beton asfaltic BA 16 inclusiv frezarea îmbrăcăminţii 
bituminoase existente şi Covor bituminos cu beton asfaltic tip BAD 20 la km 22+750, în 
satul Uda Clocociov, desfundări şi decolmatări podeţe, la km 25+270 şi km 26+050, în 
comuna Slobozia Mândra, marcaj transversal la km 10+500, în satul Olteanca, marcaj 
longitudinal km 4+955 - km 40+000, pe DJ 543, marcaj longitudinal km 16+200 - km 
23+050 

Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman, Adrian Ionuţ Gâdea, 

Având în vedere: 
- referatul nr. /O.,Jggdin 3, O{.2°f~ntocmit de Direcţia Tehnică şi Administrarea 

Patrimoniului, privi~d necesitatea constituirii comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor 
pentru obiectivul "Intreţinere curentă şi periodică pe timp de vară a drumurilor 
judeţene Lot 1 - Zona nr. 1 Vest" - pe DJ 546, decolmatarea sau desfundarea 
şanţurilor şi rigolelor, km 8+900 - km 9+050, în comuna Liţa, înlocuire subtraversare la 
km 21 + 150, în satul Uda Paciurea, Covor bituminos cu beton asfaltic BA 16 inclusiv 
frezarea îmbrăcăminţii bituminoase existente şi Covor bituminos cu beton asfaltic tip 
BAD 20 la km 22+750, în satul Uda Clocociov, desfundări şi decolmatări podeţe, la km 
25+270 şi km 26+050, în comuna Slobozia Mândra, marcaj transversal la km 10+500, în 
satul Olteanca, marcaj longitudinal km 4+955 - km 40+000, pe DJ 543, marcaj 
longitudinal km 16+200 - km 23+050; 

- adresa S.C. TEL DRUM S.A. nr. 1447/02.06.2021 înregistrată la Consiliul 
Judeţean Teleorman cu nr. 10301102.06.2021; 

- avizul Direcţiei Juridice nr. I09!/din !J OG· 2.02( 
- prevederile capitolului II - Recepţia la terminarea lucrărilor din Regulamentul 

privind recepţia construcţiilor, aprobat prin Hotărâre a 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; 
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