
Nr.80/21.02.2020 

P R O I E C T   DE   D I S P O Z I Ţ I E   

privind constituirea Comisiei pentru  recepţie finală 

pentru  lucrarea  de investiţii ”Racorduri(branşamente) la sistemul de apă ,comuna 

Bărcăneşti, judeţul Prahova” 

 

 Văzând : adresa  nr. 7593 /29.01.2020 a SC Montin SA Ploieşti  prin care  

solicită deblocarea  garanţiei de bună execuţie aferentă  lucrărilor care fac obiectul 

Contractului de lucrări nr.6843/21.06.2013, pentru obiectivul de 

investiţii «”Racorduri(branşamente) la sistemul de apă ,comuna Bărcăneşti, judeţul 

Prahova” ,ca urmare a expirării  perioadei de bună execuţie, precum şi  confirmarea 

înregistrată la Primaria comunei Bărcănești cu  nr. 9035/19.02.2020 a  SC Montin SA 

Ploieşti  prin  care sunt de acord cu data de 24.02.2020, data la care să fie convocată 

comisia de recepţie finală lucrărilor ; 

-Contractul de servicii nr.8901/17.02.2020 încheiat între comuna Bărcăneşti şi  SC 

Myhdrum Specialist Construct SRL Ploieşti ce are ca obiect Servicii de consultanţă şi 

expertiză în comisia de recepţie aferentă lucrării “Racorduri(branşamente )la sistemul de 

apă , Comuna Bărcăneşti, judeţul Prahova”  ; 

-Procesul- verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr.14974/19.12.2014 privind 

lucrarea “Racorduri la sistemul de apă , Comuna Bărcăneşti, judeţul Prahova”, 

înregistrat la ISC –IJCPrahova cu nr.40082/19.12.2014  ; 

         Luând act de referatul nr. 9218/21.02.2020 al Compartimentului Achiziţii Publice 

din cadrul Primăriei comunei Bărcăneşti, jud. Prahova prin care se solicită constituirea  

comisiei de receptie finală a  lucrării “Racorduri(branşamente )la sistemul de apă , 

Comuna Bărcăneşti, judeţul Prahova”; 
       

Având în vedere prevederile: 

- art.1, art.2, art.3 alin.(1) lit.b), alin.2, art.24-art.32 din  Regulamentul privind recepția 

construcţiilor, aprobat prin H.G.R. nr.273/1994, cu modificarile şi completãrile 

ulterioare;  
       

          În temeiul    art. 155  și  art. 196 alin. 1 lit.b) din  O.U.G. nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare ; 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL   PRAHOVA 

C O M U N A   B Ă R C Ă N E Ş T I 

P R I M A R 
 



Primarul comunei Barcanesti, judeţul Prahova emite prezenta DISPOZIŢIE: 

 

Art. 1. (1) Se constituie Comisia pentru recepţie  finală pentru obiectivul ”Racorduri 

(branşamente)la sistemul de apă ,comuna Bărcăneşti, judeţul Prahova”, în 

următoarea componenţă : 

 

Nr. 

Crt. 

Numele şi prenumele Funcţia administrativă Funcţia în 

comisie 

1 Duţă Dănuţ 

 

Viceprimar comuna  Bărcăneşti  Preşedinte 

2 Ene Simona -Mihaela Inspector –Compartiment fond funciar, 

cadastru şi agricultură- Primăria 

comunei Bărcăneşti 

Membru 

3 Soroiu Florentin Referent – Compartiment fond funciar, 

cadastru şi agricultură- Primăria 

comunei Bărcăneşti 

Membru 

4 Dinu Nicolae -Ovidiu Inspector –Serviciul Financiar contabil- 

Primăria comunei Bărcăneşti 

Membru  

5 

 
Nedelcu Elena-

Mihaela 

Inginer constructor - SC Myhdrum 

Specialist Construct SRL Ploieşti- 

expert cooptat 

Membru  

 

Secretar comisie : Nicolae Geanina-Alina  -consilier achiziţii publice. 

 (2) Învitaţi : 

 Proiectant  -   SC  Etos Constr.  SRL Ploieşti ; 

 Executant  -   SC Montin  S.A.Ploieşti ; 

 (3) Membri supleanți : : Popescu Radu-polițist local –Poliția Locală Bărrcăneștiși  

Voiculescu Lăcrămioara-Maria –inspector –Serviciul Financiar contabil- Primăria 

comunei Bărcăneşti 

 

Art.2. Membrii comisiei , nominalizaţi la art.1(1)  , sunt convocaţi   în data de 

24.02.2020, ora 14,00  la Primăria comunei Bărcănești  din satul Bărcănești str. 

Crinilor nr.108, comuna Bărcăneşti, jud. Prahova şi vor îndeplini atribuţiile stabilite prin 

Regulamentul privind  recepţie  construcţiilor , aprobat prin H.G.R. nr. 273/1994 , cu 

modificarile şi completãrile ulterioare . 

 Art.3. (1)Comisia de recepţie finală  se întruneşte la data, ora şi locul stabilit  la 

art.2)  şi verifică obligatoriu următoarele: 

 

 

 



 

 

a) procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor; 

b) referatul proprietarului/administratorului/utilizatorului privind urmărirea comportării 

în exploatare a construcției, pe perioada de garanție, în conformitate cu obligațiile ce le 

revin potrivit legii; 

c) cartea tehnică a construcției completată; 

d) remedierile efectuate ca urmare a viciilor ascunse constatate în perioada de garanție a 

lucrărilor de construcții, după caz. 

(2) Comisia de recepție finală poate cere proprietarului, în cazuri justificate și/sau în 

cazul apariției unor vicii, altele decât cele rezultate din exploatarea necorespunzătoare a 

construcției, efectuarea de expertize tehnice, încercări suplimentare, probe și alte teste.  

 (3) La terminarea examinării ,comisia de recepţie finală va  consemna în  procesul-

verbal de recepţie finală  observaţiile participanţilor  şi  decizia comisiei,   

şi îl va înainta  investitorului, care  în termen de 3 zile de la luarea deciziei de către 

comisie, aprobă  admiterea sau  respingerea recepţiei  şi semnează procesul- verbal  de 

recepţie finală. 

 

Art.4. Ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii revine comisiei  de recepţie 

finală nominalizată la art.1(1), iar prin grija  secretarului general al comunei Bărcăneşti , 

judeţul Prahova va fi comunicată  persoanelor şi autorităţilor  interesate. 

 

P R I M A R , 

                                                      Valeriu Lupu  

 

 

 

 

                                                                                   Avizat legalitate : 

                                                                                              Secretar general al comunei, 

                                                                                                    Nicoleta     Savu  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


