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DISPOZIŢIA nr. 42 / 2021 
privind numirea comisiei de recepţie finală a lucrărilor la obiectivul “Optimizarea 

alimentării cu apă caldă  de consum prin realizarea unui proiect de panouri solare la 
Spitalul Județean de Urgență Vaslui”, lucrări în cadrul proiectului ”Energia-valoare 

transfrontalieră” 
 

      Având în vedere: 
         - referatul de aprobare al Direcției Dezvoltare și Cooperare nr 1617/01.02.2021 
privind numirea comisiei de recepție finală a lucrărilor la obiectivul „Optimizarea 
alimentării cu apă caldă  de consum prin realizarea unui proiect de panouri solare la 
Spitalul Județean de Urgență Vaslui”, lucrări în cadrul proiectului ”Energia-valoare 
transfrontalieră” ; 
        - contractul de lucrări nr. 7928/23.07.2015, încheiat cu SC COMCONSTRUCT SRL, 
având ca obiect ” Optimizarea alimentării cu apă caldă  de consum prin realizarea 
unui proiect de panouri solare la Spitalul Județean de Urgență Vaslui”; 
      în conformitate cu prevederile art. 24 şi art. 25 din Regulamentul privind recepția 
construcțiilor, aprobat prin H.G. nr. 273 / 14.06.1994, 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, 
 

DISPUN: 
 

      Art. 1.(1) - Se numește comisia de recepție finală a lucrărilor la obiectivul 
„Optimizarea alimentării cu apă caldă  de consum prin realizarea unui proiect de 
panouri solare la Spitalul Județean de Urgență Vaslui”, lucrări în cadrul proiectului 
”Energia-valoare transfrontalieră, în următoarea componență: 
 
    Președinte – prof. Valeriu Caragață, administrator public al Județului Vaslui; 
 
    Membri   - ing. Alexandru Dudău, consilier, Direcția tehnică, Consiliul Județean 
Vaslui;  
             - ing. Iordache Iulian, consilier, Direcția de dezvoltare și cooperare, 
Consiliul Județean Vaslui; 

       - ing. Săponariu Costel, șef birou, Direcția tehnică, Consiliul Județean 
Vaslui;                                
       - ing. Adrian Avădănei, reprezentant Spitalul Județean de Urgență Vaslui; 

     Secretar: Alexa Viorica- diriginte de șantier- SC NEXT DESIGN SRL 
                (2) – Se convoacă pentru a participa la lucrările comisiei de recepție la 
finalizarea lucrărilor, în calitate de invitați: 
                           Ilisei CIprian- reprezentant constructor- SC COMCONSTRUCT SRL; 
                           Baran Florin- reprezentant proiectant- SC ROLPROIECT SRL 



       Art. 2 – Comisia de recepție prevăzută la art. 1 își va desfășura activitatea în 
conformitate cu procedurile de lucru stabilite prin Regulamentul privind recepția 
construcțiilor, aprobat prin HG 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 Instituției Prefectului-Județul Vaslui, precum și persoanelor 
nominalizate la art.1, Direcției de Dezvoltare și Cooperare, Direcției Tehnice și Direcției 
de Urbanism și Amenajarea Teritoriului, în vederea aducerii la îndeplinire . 
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