
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
 
 

DISPOZIŢIA  nr. 355/2020   
privind numirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor a obiectivului de 
investiţii <<Proiectare (PT+DDE) şi execuţie “Reabilitare şi modernizare drum 

judeţean DJ 246A: DN 24 (Moara Domnească)-Fereşti-Bereasa-DJ247(Tătărăni), km. 
1+311-5+834 (L=4,523 km), judeţul Vaslui”>> 

 
Având în vedere: 
- referatul de aprobare a proiectului de dispoziție privind  numirea comisiei 

de recepție la terminarea lucrărilor a obiectivului de investiţii <<Proiectare (PT+DDE) şi 
execuţie “Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 246A: DN 24 (Moara 
Domnească)-Fereşti-Bereasa-DJ247(Tătărăni), km. 1+311-5+834 (L=4,523 km), 
judeţul Vaslui”>>, nr. 18530/23.11.2020; 

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;  

- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată, 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. – (1) Se numește comisia de recepție la terminarea lucrărilor a 
obiectivului de investiţii <<Proiectare (PT+DDE) şi execuţie “Reabilitare şi 
modernizare drum judeţean DJ 246A: DN 24 (Moara Domnească)-Fereşti-Bereasa-
DJ247(Tătărăni), km. 1+311-5+834 (L=4,523 km), judeţul Vaslui”>>, în următoarea 
componenţă: 

 
Președinte: Vieru Mariana, director executiv, Direcția Tehnică – Consiliul Județean 

Vaslui; 
Membri:      Caraiman Raluca-Iuliana,  consilier, Direcția Tehnică – Consiliul Județean 

Vaslui; 
                   Năstăsache Ciprian Mihăiță, consilier, Direcția Tehnică – Consiliul Județean  
                   Vaslui;  
                   Dudău Alexandru, consilier, Direcția Tehnică – Consiliul Județean  
                   Vaslui; 
                   Nica Radu, inspector, Inspectoratul Județean în Construcții - Vaslui.  
 
Invitați:        Executant –  SC CONBETAS SRL – Safir Ciprian; 
                    Proiectant – SC KDF Asist Consult – Chiosa Dragoș. 
Secretar comisie: Diriginte de șantier, Vâlcu Doru-Mihai.        

            



 

Art.2. - (1) Membrii comisiei de recepție vor fi convocați vineri 27.11.2020, 
ora 09:00, pe amplasamentul investiției. 
                (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, 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: 25/11/2020 
 
 

     PREŞEDINTE, 
           Dumitru Buzatu 

 
 
 
                       Contrasemnează  pentru legalitate: 

                SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI,  
                                          Diana-Elena Ursulescu 

 
 
 

 DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, 
                                      DIRECTOR EXECUTIV, 

            Mihaela Dragomir 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


