
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 2 - Zona nr. 2 
Est"- amplasare indicatoare rutiere, marcaje transversale pe drumurile judeţene DJ 504, DJ 506, 
DJ 601D, DJ 612 şi DJ 701 şi marcaje rutiere longitudinale pe DJ 701, între localităţile Poeni 
Lada, lan 58+098 - lan 77+080 (8,307 lan echiv) 

Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman, Adrian Ionuţ Gâdea, 

Având în vedere: 
- referatul nr. 820 din 18.01.2021, 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"- amplasare indicatoare rutiere, marcaje transversale pe drumurile judeţene DJ 
504, DJ 506, DJ 601D, DJ 612 şi DJ 701 şi marcaje rutiere longitudinale pe DJ 701, între 
localităţile Poeni - Lada, lan 58+098 - lan 77+080 (8,307 lan echiv); 

- adresa S.C. TEL DRUM S.A. nr. 3.276/04.11.2020 înregistrată la Consiliul Judeţean 
Teleorman sub nr. 14.250/04.11.2020; 

- 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 act. 9, lit. i), act. 17 şi act. 22 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în 
construcţii, republicată (2), cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile act. 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 act. 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 act. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

DISPUNE: 
Art.1. - 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"- amplasare indicatoare rutiere, marcaje transversale pe drumurile judeţene DJ 504, DJ 506, 
DJ 601D, DJ 612 şi DJ 701 şi marcaje rutiere longitudinale pe DJ 701, între localităţile Poeni
Lada, lan 58+098 - lan 77+080 (8,307 lan echiv), având următoarea componenţă: 

F-5.5-02.edJ. rev.J 
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