
CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN 
PREŞEDINTE 

DISPOZIŢIE 

privind: constituirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor pentru obiectivul 
"Lucrări de întrelinere curentă şi periodică pentru drumurile judelene - Lot 2 -
Întrelinere drumuri pietruite" - DJ 612 - tronson de 7,600 km cuprins între km 8+ 1 00 
(DJ 601D), sat Merenii de Sus, comuna Mereni şi km 15+700 sat Valea Cireşului 

Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman, Adrian Ionuţ Gâdea, 

Având în vedere: 
- referatul nr. 18556 din 05.10.2021, întocmit de Direcţia Tehnică şi Administrarea 

Patrimoniului, privind necesitatea constituirii comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor 
pentru obiectivul "Lucrări de întrelinere curentă şi periodică pentru drumurile 
judelene - Lot 2 - Întrelinere drumuri pietruite" - DJ 612 - tronson de 7,600 km 
cuprins între km 8+100 (DJ 601D), sat Merenii de Sus, comuna Mereni şi km 15+700 sat 
Valea Cireşului; 

- adresele S.C. TEL DRUM S.A. nr. 2259/06.09.2021 şi nr. 2364/20.09.2021 
înregistrate la Consiliul Judeţean Teleorman cu nr. 16752/06.09.2021 ŞI nr. 
17632/20.09.2021 ; 

- avizul Direcţiei Juridice nr. 18598 din 05.10.2021; 
- 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. 91it. i), art. 17 şi art. 22 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în 
construcţii, republicată (2), cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 10 alin. (1) lit. f) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al 
Consiliului Judeţean Teleorman, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman 
nr. 134 din 26.08.2021; 

- prevederile art. 191 alin. (l) 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. (l) 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 
"Lucrări de întreJinere curentă şi periodică pentru drumurile judelene - Lot 2 -
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