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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" - pe DJ 506 - pe raza comunelor Vităneşti, Măgura, Băbăiţa, Frăsinet şi 
GăIăteni şi pe DJ 612, pe raza comunei Băbăiţa 

Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman, Adrian Ionuţ Gâdea 

Având în vedere: 
- referatul nr. 19052 din 11.10.2021, 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" - pe DJ 506 - pe raza comunelor Vităneşti, Măgura, 
Băbăiţa, Frăsinet şi GăIăteni şi pe DJ 612, pe raza comunei Băbăiţa; 

- adresa S.C. TEL DRUM S.A. nr. 2523/06.10.2021 înregistrată la Consiliul 
Judeţean Teleorman cu nr.18748/06.10.2021; 

- avizul Direcţiei Juridice nr. 19125 din 12.10.2021; 
- 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; 

- 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. 10 alin. (1) lit. t) 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. (1) lit. t) 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.1. - Se constituie comisia de recepţie la terminarea lucrărilor pentru obiectivul 
"Întreţinere curentă şi periodică pe timp de vară a drumurilor judeţene Lot 2 -
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Zona nr. 2 Est" - pe DJ 506 - pe raza comunelor Vităneşti, Măgura, Băbăiţa, Frăsinet şi 
GăIăteni şi pe DJ 612, pe raza comunei Băbăiţa, având următoarea componenţă: 

PREŞEDINTE: 

(cu drept de vot) 
MEMBRI: 

SECRETAR: 
(fără drept de vot) 

- Iulian Olteanu - Consilier - Direcţia Tehnică Şl 

Administrarea Patrimoniului; 
- Alexandrina Dragodan - Consilier - Direcţia Tehnică şi 

Administrarea Patrimoniului; 
- Maria Cristina Dumitrescu- Inspector - Direcţia Tehnică şi 
Administrarea Patrimoniului; 
- Adrian Bratu - Inspector - Direcţia Tehnică şi Administrarea 
Patrimoniului; 
- Alin Moruş - Inspector- Direcţia Tehnică şi Administrarea 
Patrimoniului. 

- S.C. SIM RAM S.R.L. - diriginte de şantier autorizat -
Mircescu Ion 

Art. 2. - Comisia de recepţie constituită la art. 1 examinează executarea lucrărilor 
în conformitate cu prevederile contractului, ale documentaţiei de execuţie Şl 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, Direcţiei Tehnice şi 

Administrarea Patrimoniului şi persoanelor interesate, în termenul prevăzut de lege. 

Alexandria 
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P RE ŞED 1 N T E, 

Adrian Ionuţ Gâdea 

CONTRASEMNEAZĂ, 
Secretar General al judetului, 

Silvia Oprescu 


