
 

 

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

privind  constituirea Comisiei pentru recepţie la terminarea lucrărilor pentru investiţia 

„Modernizare drum de interes local strada Garofiţelor (D.C.108), în Comuna Bărcăneşti, Judeţul 

Prahova” 

 

 

                Având în vedere: 

-  Referatul  nr. 19828/06.09.2022  întocmit de Compartimentul  Achiziţii  Publice din care rezultă 

necesitatea constituirii unei comisii care se va întruni de câte ori este cazul, pentru recepţia la terminarea 

lucrărilor la investiţia „Modernizare drum de interes local strada Garofiţelor (D.C.108),în Comună 

Bărcăneşti, Judeţul Prahova”- cu categoria de importanta C . 

 

Văzând : 

 -  Contractul de lucrări cu  nr. 8878 din 17.02.2022 privind  investiţia „Modernizare drum de interes 

local strada Garofiţelor (D.C.108),în Comună Bărcăneşti, Judeţul Prahova” ; 

-  Autorizaţia de construire nr. 16 din 27.04.2022 emisă de primăria Comunei Bărcăneşti pentru 

realizarea lucrărilor de „Modernizare drum de interes local strada Garofiţelor (D.C.108),în Comună 

Bărcăneşti, Judeţul Prahova” ;  

- Adresa de la S.C. ANDAUR CONSTRUCŢII S.R.L. , înregistrată la Primăria comunei Bărcănești cu 

nr. 18425/ 09.08.2022 , prin care anunță  finalizarea lucrărilor și  solicită constituirea unei comisii de 

recepție  ; 

- Adresa nr. 18468/ 10.08.2022 a Primăriei comunei Bărcănești  prin care  este de acord cu constituirea 

comisiei de recepție la terminarea lucrărilor; 

- Contractul de prestări servicii nr. 18536/11.08.2022 cu S.C. AVASTRATEG S.R.L. reprezentat de 

domnul inginer Dascălu Costinel  specialistul în domeniul ingineriei civilă, specialitatea construcţii 

hidrotehnice; 

- Adeverinţa nr. DO320135/03.09.2022 prin care se confirma că s-au efectuat plăţile către Inspectoratul 

Judeţean în Construcţii  Prahova şi se poate realiza recepţia la terminarea lucrărilor; 

 -Adresa nr.DO 323421/06.09.2022 prin care se comunica reprezentantul Inspectoratul Judeţean în 

Construcţii  Prahova care va participa ca membru în comisia de recepţie la terminarea lucrărilor ; 

- Proiectul tehnic nr. 74/2022 întocmit de ACVI STAR CONSTRUCT S.R.L. Băicoi,  prin care    s-a 

stabilit categoria de importanta C- ’’normala’’ a lucrării. 

 

În conformitate cu prevederile: 

-  Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare ; 

- Art.9 -  23 din Regulamentului privind recepția construcțiilor aprobat prin  H.G. nr. 273/1994, cu 

modificările şi 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 

 

 



- H.G. nr. 766/1997  pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, cu modificările 

şi completările ulterioare;  

  

           În temeiul  art. 155  şi art. 196 alin.1 lit.b) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ,cu 

modificările și completările ulterioare ; 

 

Primarul comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova emite prezenta 

DISPOZIŢIE: 

 Art. 1. (1)  Se constituie Comisia de  recepţie la terminarea lucrărilor la investiţia „Modernizare 

drum de interes local strada Garofiţelor (D.C.108),în Comună Bărcăneşti, Judeţul 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 Soroiu Florentin Referent – Fond Funciar Cadastru şi 

Agricultura- Primăria comunei 

Bărcăneşti 

Membru 

3 Biton Maria Afrodita   Consilier achiziţii publice - Primăria 

comunei Bărcăneşti 

Membru  

4 Dascălu Costinel Specialist în domeniul lucrărilor de 

construcţii - Inginer constructor 

Membru 

5 Epure Lucian Răzvan Inspector în construcţii –reprezentant  

Inspectoratul Judeţean în Construcţii  

Prahova 

Membru 

 

 Secretar comisie : Picu Doru Gheorghe – diriginte de şantier  

 Invitaţi: 

- Proiectant: S.C. ACVI-STAR CONSTRUCT S.R.L 

- Executant : S.C. ANDAUR CONSTRUCŢII S.R.L.  

 

      (2) Se nominalizează  ca membrii supleanţi pentru comisia numită la alin.1  următorii: 

 

Nr. 

Crt. 

Numele şi prenumele Funcţia administrativă Funcţia în 

comisie 

1. Minea Mariana Cornelia Inspector –Serviciul Financiar contabil- 

Primăria comunei Bărcăneşti  

Preşedinte cu 

drept de vot 

2. Ene Simona Mihaela Inspector – Fond Funciar Cadastru şi 

Agricultura- Primăria comunei 

Bărcăneşti 

Membru 

3. Nicolae Geanina Alina Consilier achiziţii publice - Primăria 

comunei Bărcăneşti 

Membru 

 

        Art.2. - Membrii comisiei , nominalizaţi la art.1 (1) , sunt convocaţi  în data de 09.09.2022, ora 

10,00  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 modificările şi completãrile ulterioare . 

 

 



           

 

     Art.3.- Primarul comunei Bărcăneşti, prin compartimentele de specialitate şi persoanele 

nominalizate la art.1 ,va duce la îndeplinire prezenta dispoziţie ,care prin grija secretarului general al 

comunei Bărcăneşti va fi  înaintată persoanelor şi autorităţilor interesate ,şi va fi adusă la cunoştinţa 

publică, în condiţiile legii. 

 

 

 

  

                                        

                                                                  PRIMAR , 

                                                   Gheorghe Dima 

                                                                                 

                                                                     

 

 

 

                                                               Avizat legalitate: 

                                                                                Secretar general al comunei,                                                                                                                                                                             

Nicoleta Savu                                                       

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bărcăneşti , 06.09.2022 

Nr. 199 

2 exp. 

 

 

 


