ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA BĂRCĂNEŞTI
PRIMAR

DISPOZIŢIE
privind constituirea Comisiei pentru receptiei la terminarea lucrarilor de
“ Deviere conductă distribuție apa ” strada Daliei ,sat Bărcănești, comuna Bărcănești , Județul
Prahova , precum și data receptiei de 04.12.2020 orele 10,00

Având în vedere:
- Referatul nr. nr. 23287 din 03.12.2020 întocmit de Compartimentul Achiziţii ;
Publice privind constituirea Comisiei pentru receptie la terminarea lucrarilor “ Deviere
conductă distribuție apa ” strada Daliei , sat Bărcănești, comuna Bărcănești , Județul Prahova
precum si data receptiei de receptiei de 04.12.2020 orele 10,00.
Văzând :
- comanda cu nr. 22479/16.11.2020 ;
-Adresa nr. 7848/DEX/2668 din 27.11.2020 a S.C. HIDRO PRAHOVA S.A. , înregistrată la
Primăria comunei Bărcănești cu nr. 23142/02.12.2020 , prin care anunță finalizarea lucrărilor și
solicită constituirea unei comisii de recepție ;
-Adresa nr. 23152 /02.12.2020 a Primăriei comunei Bărcănești prin care este de acord cu
constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor și propune convocarea acesteia la data
de 04.12.2020 , orele 10,00 ;
În conformitate cu prevederile:
- Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificările şi completările ulterioare ;
- Art.9 - 23 din Hotarârea nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului privind recepția
construcțiilor modificat de H.G.R. 343/2017 a pentru modificarea Hotararii Guvernului nr.
273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii
aferente acestora, cu modificările si 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 Barcanesti, judeţul Prahova emite prezenta
DISPOZIŢIE:
Art. 1. (1) Se constituie Comisia de receptie la terminarea lucrarilor de “ Deviere
conductă distribuție apa ” strada Daliei , sat Bărcănești, comuna Bărcănești , Județul Prahova
în următoarea componenţă :

Nr.
Crt.
1

Numele şi prenumele

2

Popescu Radu

3

Soroiu Florentin

Ivanescu Cristina

Funcţia administrativă

Funcţia
comisie
Inspector – Compartiment Urbanism si Preşedinte
Amenajarea Teritoriului
Inspector Coordonator –Poliția locală- Membru
Primăria comunei Bărcăneşti
Inspector – Serviciul Financiar contabil- Membru
Primăria comunei Bărcăneşti

în

Secretar comisie : Nicolae Geanina Alina - consilier achiziţii publice.
(2) Se nominalizează ca membrii supleanţi pentru comisia numită la alin.1 următorii:
Nr.
Crt.
1
2
3

Numele şi prenumele

Funcţia administrativă

Funcţia
în
comisie
Inspector –Serviciul Financiar contabil- Preşedinte cu
Dinu Nicolae -Ovidiu
Primăria comunei Bărcăneşti
drept de vot
Inspector – Poliția locală- Primăria Membru
Ghinea Gheorghe
comunei Bărcăneşti
Minea Mariana – Cornelia Inspector –Serviciul Financiar contabil- Membru
Primăria comunei Bărcăneşti
Art.2. Se stabileste data receptiei data de 04.12.2020 , orele 10,00.

Art.3. 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 ,
Gheorghe Dima

Contrasemnează :
Secretar general al comunei,
Nicoleta Savu
Bărcăneşti , 03.12.2020
Nr. 305
6 exp.

