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PREŞEDINTE 
 
 

DISPOZIȚIA  nr. 146 
privind numirea comisiei de recepție finală la obiectivul de investiție „Reabilitare și 

modernizare drum județean DJ 207 H: DN 2 F (Vaslui) – Fabrica Ceramica – Chițoc – Poiana 
Căprioarei – Tabăra de copii, km 4+200 – 6+700, (L=2,500 km), județul Vaslui”  

 
Având în vedere referatul de aprobare a proiectului de dispoziție privind  numirea 

comisiei de recepție finală la obiectivul de investiție „Reabilitare și modernizare drum 
județean DJ 207 H: DN 2 F (Vaslui) – Fabrica Ceramica – Chițoc – Poiana Căprioarei – Tabăra 
de copii, km 4+200 – 6+700, (L=2,500 km), județul Vaslui”, nr. 9480 /16.06.2022; 

în conformitate cu prevederile art. 24 și art. 25 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 finală la obiectivul de investiții: „Reabilitare 
și modernizare drum județean DJ 207 H: DN 2 F (Vaslui) – Fabrica Ceramica – Chițoc – Poiana 
Căprioarei – Tabăra de copii, km 4+200 – 6+700, (L=2,500 km), județul Vaslui” , în următoarea 
componență: 
  Președinte: Toma Cătălin, Director Executiv Adjunct, Direcția Tehnică – Consiliul Județean 

Vaslui; 
  Membri:      Antohi Bogdan Manuel,  consilier, Direcția Tehnică – Consiliul Județean Vaslui; 
                  Caraiman Raluca Iuliana, consilier, Direcția Tehnică – Consiliul Județean Vaslui;  
  Invitați:       Executant –  CONBETAS SRL – Ghibanu Marius; 
          Proiectant – KDF ASISTCONSULT SRL – Chiosa Mircea Dragoș.  

Art. 2. - (1) Membrii comisiei de recepție vor fi convocați miercuri, 22.06.2022, ora 
10:00, pe amplasamentul lucrării. 
 (2) Comisia de recepție prevăzută la art. 1 alin. (1) își va desfășura activitatea în conformitate 
cu procedurile de lucru stabilite prin Regulamentul de recepție al lucrărilor de construcții și 
instalații aferente acestora, aprobat prin H.G. nr. 273/14.06.1994, cu modificările și 
completările ulterioare. 

Art. 3. – Aducerea la îndeplinire a prezentului act administrativ revine persoanelor 
nominalizate la art. 1, precum și Direcției Tehnice din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Vaslui. 

Art. 4. – Secretarul general al județului, prin intermediul Direcției Administrație 
Publică din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean, va comunica prezenta 
dispoziție Instituției Prefectului – Județul Vaslui, persoanelor nominalizate la art. 1, precum 
și Direcției Tehnice.   

                                                                                                                                                                                                                                 
                                       Dată astăzi: 20/06/2022 

 
   PREŞEDINTE, 

           Dumitru Buzatu 
 
 
                         Contrasemnează pentru legalitate:  

                                                         SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 
                                                                                          Diana-Elena URSULESCU 


