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PREŞEDINTE 
 
 
 
 

DISPOZIŢIA  nr.64/2021  
privind numirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor la obiectivul de 

investiţii <<“Proiectare  și  execuție – Pod din beton armat pe drum DJ 241 C, în 
satul Doagele, județul Vaslui”>> 

 
Având în vedere referatul de aprobare a proiectului de dispoziție privind  

numirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor la obiectivul de investiţii 
<<“Proiectare  și  execuție – Pod din beton armat pe drum DJ 241 C, în satul 
Doagele, județul Vaslui”>>, nr. 3714/12.03.2021; 
              în conformitate cu prevederile art. 11 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 
273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind recepția construcțiilor, cu 
modificările și completările ulterioare;  
              în temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare; 

Dumitru Buzatu, președinte al Consiliului Judeţean Vaslui, 
 

DISPUN: 
 

Art.1.- Se numește comisia de recepție la terminarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii <<“Proiectare  și  execuție – Pod din beton armat pe drum 
DJ 241 C, în satul Doagele, județul Vaslui”>>, în următoarea componenţă: 

 
    Președinte: Vieru Mariana, Director Executiv, Direcția Tehnică - Consiliul Județean 

Vaslui; 
    Membri:  Crețu Bogdan Andrei,  consilier, Direcția Tehnică – Consiliul Județean 

Vaslui; 
                 Ciobotaru Daniel Dorel, consilier, Direcția Tehnică – Consiliul Județean 

Vaslui;  
                 Năstăsache Ciprian Mihăiță,consilier, Direcția Tehnică – Consiliul Județean 

Vaslui; 
                 Florea Mihai, inspector, Inspectoratul Județean în Construcții - Vaslui.  
Invitați:     Executant –  S.C. Nomis 2003 S.R.L. – Simion Cătălin; 
                 Proiectant – S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. IAȘI – Temneanu 
Gabriel. 
Secretar comisie: Diriginte de șantier, Chiper M. Mihail.              
             Art.2.- (1) Membrii comisiei de recepție vor fi convocați miercuri, 
24.03.2021, ora 13:00, pe amplasamentul investiției. 
                (2) Comisia de recepție prevăzută la art. 1 își va desfășura activitatea în 
conformitate cu procedurile de lucru stabilite prin Regulamentul de recepție al 
lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, aprobate prin H.G. nr. 
273/14.06.1994, cu modificările și completările ulterioare. 



 

               Art.3.–Secretarul general al județului, prin intermediul Direcției 
Administrație Publică din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean, va 
comunica prezenta dispoziție persoanelor nominalizate la art.1, precum și Direcției 
Tehnice. 

                                                                                                                                                                                                                                 
                                    Dată astăzi: 16/03/2021 
 
 

     PREŞEDINTE, 
           Dumitru Buzatu 

 
 
 
                     Contrasemnează  pentru legalitate: 

                SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI,  
                                          Diana-Elena Ursulescu 

 
 
 

 DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, 
                                      DIRECTOR EXECUTIV, 

            Mihaela Dragomir 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


