
 

D I S P O Z I Ţ I E 

privind constituirea Comisiei pentru receptie la terminarea lucrărilor pentru obiectivul 

“  Lucrările  de reparații  trotuare, plombare zona carosabil, proiect semnalizare 

și semnalizare lucrari în  comuna Bărcănești, județul Prahova”  
 
 

Luând act de  Referatul  nr.  11613 din  03.04.2020  întocmit de 

Compartimentul   Achiziţii Publice  privind  constituirea  Comisiei pentru receptie la 

terminarea lucrărilor  pentru obiectivul “  Lucrările  de reparații  trotuare, 

plombare zona carosabil, proiect semnalizare și semnalizare lucrari în  comuna 

Bărcănești, județul Prahova”; 

Văzând : 

-Contractul de lucrări nr. 10597/16.03.2020 încheiat între comuna Bărcănești și SC 

ARA NEWCONS S.R.L. Ploiești,  ce   are ca obiect    “ Lucrările  de  reparaţii 

trotuare , plombare zona carosabil , proiect de semnatizare şi semnalizare lucrări  în  

Comuna Bărcăneşti, Judeţul Prahova” ; 

-Adresa  f.n. din 03.04.2020 a  S.C. ARA NEWCONS  S.R.L,  înregistrată la Primăria 

comunei Bărcănești cu nr. 11607/03.04.2020 ,  prin care anunță  finalizarea lucrărilor 

și  solicită constituirea unei comisii de recepție  conform contractului 10597/ 

16.03.2020 , propunând ca  recepția să aibă  loc în data de 06.04.2020, orele 12.00; 

-Adresa  nr.11611/03.04.2020 a Primăriei comunei Bărcănești  prin care   este de 

acord cu constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor și convocarea 

acesteia la data de 06.04.2020; 

-Contract de servicii nr. 11627/03.04.2020  încheiat între SC Drumes Specialist SRL  

Ploiești,   reprezentată prin dl. Cristian Enache-Inginer în domeniul drumuri și poduri , 

și Comuna Bărcănești  având ca obiect Servicii de consultanță și expertiză în comisia 

de recepție  pentru “  Lucrările  de reparații  trotuare, plombare zona carosabil, 

proiect semnalizare și semnalizare lucrari în  comuna Bărcănești, județul 

Prahova” ; 

-Categoria de importanta a constructiei, conform H.G.R. nr.766/1997-C; 

 

  În conformitate cu prevederile: 

-Legea contabilității  nr. 82/1991 , republicată, cu modificările și completările   

ulterioare; 

 - Art. 3 , art. 9 – 23 din Regulamentul privind  recepția construcțiilor, aprobat prin                     

HGR nr. 273/1994, cu modificările și completările ulterioare; 

 

R O M Â N I A  

JUDEŢUL   PRAHOVA 

C O M U N A   B Ă R C Ă N E Ş T I 

P R I M A R 

 



- OMFP nr.  1792/2002 pentru  aprobarea  Normelor  Metodologice  privind 

angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și 

organizarea, evidența si raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificările 

și completările ulterioare; 

 

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

Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare ; 

 

 

Primarul comunei Bărcănești, judeţul Prahova emite prezenta 

DISPOZIŢIE: 

           Art. 1.(1)  .Se constituie Comisia de  recepție la terminarea lucrărilor  de 

“Reparații  trotuare, plombare zona carosabil, proiect semnalizare și 

semnalizare lucrări în comuna Bărcanești, județul Prahova” în următoarea 

componenţă : 

Nr. 

Crt. 

Numele şi prenumele Funcţia administrativă Funcţia în 

comisie 

1 Dinu Nicolae-Ovidiu  

 

Inspector –Serviciul Financiar 

contabil- Primăria comunei 

Bărcăneşti 

Preşedinte 
cu drept de 

vot 

2  Voiculescu 

Lăcramioara- Maria  

Inspector –Serviciul Financiar 

contabil- Primăria comunei 

Bărcăneşti 

Membru 

3 Popescu Radu  Inspector Coordonator –Poliția 

locală- Primăria comunei 

Bărcăneşti 

Membru 

4 Soroiu Florentin  

 

Referent –Compartiment fond 

funciar, cadastru și agricultură- 

Primăria comunei Bărcăneşti 

Membru 

5 

 
Enache Cristian  Expert cooptat- SC Drumes 

Specialist SRL  Ploiești, 
Membru 

 

(2)Secretar comisie : Biton Maria- Afrodita  - consilier achiziții -Compartiment 

Achiziții Publice, Primăria comunei Bărcăneşti 

 

(3)  Membrii supleanți : 

Nr. 

Crt. 

Numele şi prenumele Funcţia administrativă Funcţia în 

comisie 

1 Stoica Elena  

 

Inspector –Serviciul Financiar 

contabil- Primăria comunei 

Bărcăneşti 

Preşedinte 
cu drept de 

vot 



2 Minea Mariana –

Cornelia  

Inspector –Serviciul Financiar 

contabil- Primăria comunei 

Bărcăneşti 

Membru 

3 Nicolae Geanina –

Alina  

Consilier achiziții -Compartiment 

Achiziții Publice, Primăria 

comunei Bărcăneşti 

 

 

Membru 

 

 

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

06.04.2020, orele 12,00 la Primăria comunei Bărcăneşti, jud. Prahova pentru recepția 

la terminarea lucrărilor   pentru obiectivul   “  Lucrările  de reparații  trotuare, 

plombare zona carosabil, proiect semnalizare și semnalizare lucrari în  comuna 

Bărcănești, județul Prahova”. 

          Art.3. (1)Comisia de recepţie  examinează obligatoriu : 

a)executarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului de lucrări; 

b)terminarea tuturor lucrărilor prevazute în contractul de lucrări încheiat între 

investitor și executant precum și in documentatia anexă la contract; 

c)alte documente pe care le consideră necesare. 

(2)Examinarea se efectuează prin examinarea nemijlocită  a  lucrării . 

(3) La terminarea examinării , comisia va  consemna observaţiile şi concluziile  sale  

în  procesul-verbal de recepţie , care va cuprinde obligatoriu valoarea declarată a  

investiţiei, şi îl va înainta  investitorului, în termen de 3 zile  lucrătoare împreună cu 

recomandarea de  admitere ,cu sau fără obiecţii, a recepţiei,  amânarea sau  

respingerea ei. 

            Art.4. Prezenta dispoziţie va fi comunicată prin grija secretarului general al 

comunei   Bărcăneşti persoanelor nominalizate la art.1, Serviciului Financiar-contabil, 

Compartimentului achiziţii publice  şi Instituţiei Prefectului Judeţului Prahova. 

                                                     

 

PRIMAR , 

                                                           Valeriu Lupu  

                                                                

                                                                                Contrasemnează : 

                                                                                   Secretar general al comunei, 

                                                                                             Nicoleta     Savu  

 

Bărcăneşti , 03.04.2020 

Nr.  132 

6 exp.  

 
 


