
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
 

D I S P O Z I Ţ I A  nr. 65 / 2020 
privind numirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor pentru obiectivul 

Închiderea depozitelor urbane existente în judeţul Vaslui - Huşi, Negreşti şi Bârlad 
din cadrul proiectului: „Sistem integrat de management al deșeurilor solide în 

județul Vaslui”- depozitul închis Huși 
 

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

recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul: Închiderea depozitelor urbane 
existente în județul Vaslui – Huși , Negrești și Bârlad din cadrul proiectului „Sistem 
integrat de management al deșeurilor solide în județul Vaslui” – depozitul închis Huși 
propus de Serviciul monitorizarea serviciilor comunitare de utilitate publică și Unitatea 
de implementare / monitorizare a proiectului nr. 1372/31.01.2020; 

  în conformitate cu prevederile: 
    - art. 10 și art. 11 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 273/1994 pentru 
aprobarea Regulamentului privind recepţia construcțiilor, cu modificările și completările 
ulterioare; 
 în temeiul 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 Județean Vaslui, 
 

D I S P U N: 
 

 Art.1. (1) Se numeşte comisia de recepţie la terminarea lucrărilor pentru 
obiectivul: Închiderea depozitelor urbane existente în judeţul Vaslui – Huşi, Negreşti şi 
Bârlad din cadrul proiectului „Sistem integrat de management al deșeurilor solide în 
județul Vaslui” – depozitul închis Huși - în următoarea componenţă: 

Preşedinte:    
1) Săponariu Costel – șef birou, Direcţia Tehnică/Consiliul Judeţean Vaslui; 
Membri:   
2) Lupașcu Livioara – comisar, reprezentant al Gărzii Naționale de Mediu, Serviciul 

Comisariatul Judeţean Vaslui;  
3) Ovidiu Pascal – specialist în domeniu – reprezentant al Inspectoratului Județean în 

Construcții Vaslui;  
4) Dudău Alexandru - specialist în domeniu – consilier, Direcţia Tehnică/Consiliul 

Judeţean Vaslui;  
5) Stanciu Neculai – specialist în domeniu – reprezentant al Agenției pentru Protecția 

Mediului Vaslui;          
       Secretar: Alexandrov Mariela – Diriginte de șantier - PFA Alexandrov Mariela 
                  (2) – Se convoacă pentru a participa la lucrările comisiei de recepţie la 
terminarea lucrărilor, în calitate de invitaţi: 
          Ştefănescu Cristian – Proiectant – C&E Consulting und Engineering GmbH; 
          Boambă Marius – Reprezentantul Antreprenorului - SC TRANSMIR SRL; 

Manolache Corneliu - consilier, Direcţia Urbanism și Amenajarea Teritoriului 
/Consiliul Judeţean Vaslui. 
 

 
Art.2. – Comisia de recepţie prevăzută la art.1 îşi va desfăşura activitatea în 

conformitate cu procedurile de lucru stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 273/1994 
pentru aprobarea Regulamentului privind recepţia construcțiilor, cu modificările și 
completările ulterioare; 

Art.3. – Prezenta dispoziţie se comunică persoanelor nominalizate la art. 1 și 
Serviciului Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice şi Unitatea de 



Implementare/Monitorizare a Proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor 
solide în judeţul Vaslui” din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Vaslui. 

 
                   Dată astăzi, 19.03. 2020 
 
                     PREȘEDINTE: 
                 Dumitru BUZATU 
 
 

       Contrasemnează pentru legalitate, 
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