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                                      DISPOZI IE 

    privind actualizarea componen ei comisiei de recep ie la terminarea  
       lucrărilor de construc ii şi a comisiei de recep ie finală a lucrărilor de  
                                       construc ii 
 

        Avînd în vedere prevederile art.1- art.5 , art.10- art.11, art.15, art.24- art.32 

din Hotărârea de Guvern nr. 343/2017 de aprobare a Regulamentului privind 

recep ia lucrărilor de constructii si instalatii aferente acestora aprobat prin  
H.G. nr.273/1994 ,  

        inând cont de prevederile legii nr.10/1995 (rep.2) privind calitatea în 

construc ii , 
        Luând act de referatul primarului comunei , 

        În temeiul dispozitiilor art.68 alin.1şi art.115 alin.1 lit.a ,alin.2 şi  
alin.5- alin.7 din legea nr. 215/2001 , legea administratiei publice locale , 

republicată , cu modificările si completările ulterioare  , 
        Primarul comunei Gura Vitioarei , jude ul Prahova , 
 

                                           

                                      DISPUNE : 

 

ART. 1 - Se actualizează componen a comisiei de recep ie la terminarea lucrărilor 
de construc ii , formată din membri :               
   Preşedinte: un reprezentant al investitorului , în func ie de sursa de finan are  
 alocată   
   Membru :  Alexandru Elena -Lumini a – consilier cadastru si agricultură                     

   Membru :  Bodeanu Elena -Tania – inspector urbanism si achizi ii publice 

   Membru :  Dumitrescu Elena -Corina - inspector contabilitate               

   Membru :  un reprezentant al Inspectoratului de Stat în Construc ii Prahova- 

I.S.C pentru obiectivele de investitii , precum şi pentru obiectivele de investi ii de 
interes public sau social finan ate total sau par ial din fonduri publice , conform  



legisla iei in vigoare. 

ART.2 –În cazul în care investitorul este Primăria comunei Gura Vitioarei , 
atribu iile preşedintelui de comisie vor fi exercitate de către viceprimarul localită ii 
Stănescu Gheorghe. 
ART.3 - În cazul construc iilor nominalizate în lista monumentelor istorice sau 
pentru categoriile de construc ii prevazute in legea nr.307/2006 privind apărarea 
împotriva incendiilor , comisia de recep ie la terminarea lucrărilor de construc ii se 
completează , în mod obligatoriu , cu câte un reprezentant al direc iei jude ene 
pentru cultură , sau un reprezentant al inspectoratului pentru situa ii de urgen ă 
jude ean.   
ART.4 –Secretariatul comisiei de recep ie la terminarea lucrărilor este asigurat de 
un diriginte de şantier autorizat, care nu face parte din componen a comisiei de 
recep ie şi care întocmeşte, în numele investitorului, documentele de recep ie la 
terminarea lucrărilor şi constituie cartea tehnică a construc iei. 
ART.5 –Se actualizează componen a comisiei de recep ie finală a construc iilor , 
care se va realiza în maximum 10 zile de la expirarea perioadei de garan ie a 
construc iei, formată din membri :  
    Preşedinte: Stănescu Gheorghe – viceprimar  

    Membru :  Alexandru Elena -Lumini a – consilier cadastru si agricultură                     

    Membru :  Dumitrescu Elena -Corina - inspector contabilitate.                       

ART. 6 –Prezenta dispozi ie se comunică persoanelor interesate şi institu iilor 
abilitate prin grija secretarului unită ii administrativ-teritoriale Gura Vitioarei. 
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