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DISPOZIŢIA nr. 172 /2022
privind  constituirea Comisiei de receptie pentru obiectivul  „Reabilitare şi Modernizare

Cămin Cultural din localitatea Pădureni , comuna Pădureni, judeţul Vaslui”

Având în vedere:
- Adresa nr. 45 din 09.12.2021 şi  adresa nr. 39 din 03.11.2021 al S.C. Recon S.A. Huşi, prin

care  solicită  constituirea   comisiei   de  recepţie  privind  obiectivul   „Reabilitare  şi
Modernizare Cămin Cultural din localitatea Pădureni , comuna Pădureni, judeţul
Vaslui”; 

- Contractul de Finanţare  nr C0760CN00011713900295 din 13.10.2017 încheiat între
Agenţia  pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale Bucureşti  şi  comuna Pădureni,  judeţul
Vaslui; 

- Actul  aditional  nr  1  din  /  2020   LA  CONTRACTUL  DE  FINANŢARE  nr.  C
0760CN00011713900295/13.10.2017  PENTRU  ACORDAREA  AJUTORULUI
FINANCIAR  NERAMBURSABIL  ÎN  CONDIŢIILE  PROGRAMULUI  NAŢIONAL
PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ 2014-2020; 

- Actul  Adiţional  nr.  2  /  2020   LA  CONTRACTUL  DE  FINANŢARE  nr.  C
0760CN00011713900295/13.10.2017  PENTRU  ACORDAREA  AJUTORULUI
FINANCIAR  NERAMBURSABIL  ÎN  CONDIŢIILE  PROGRAMULUI  NAŢIONAL
PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ 2014-2020; 

- Act  aditional  nr  3  /2022 LA  CONTRACTUL  DE  FINANŢARE  nr.  C
0760CN00011713900295/13.10.2017  ,  PENTRU  ACORDAREA  AJUTORULUI
FINANCIAR  NERAMBURSABIL  ÎN  CONDIŢIILE  PROGRAMULUI  NAŢIONAL
PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ 2014-2020; 

- Contractul  de proiectare şi execuţie  nr. 2 din 06.01.2020 încheiat între S.C. RECON
S.A.  şi UAT PĂDURENI, judeţul Vaslui ;

- Actul  aditional  nr  1  din  29.01.2020  la  Contractul  de  lucrări  nr.  02/06.01.2020
„Reabilitare  şi  modernizare  Cămin  cultural  în  localitatea  Pădureni,  comuna
Pădureni, jud. Vaslui”; 

În conformitate cu prevederile:
-  Legea contabilităţii nr. 82/1991 , republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile  art. 3  şi  art. 9 – 11  conform  H.G. nr. 343/2017, pentru modificarea Hotărârii

Guvernului  nr.  273/1994 privind  aprobarea  Regulamentului  de  recepţie  a  lucrărilor  de
construcţii şi instalaţii aferente acestora ;
În temeiul prevederilor art.  155 si  art.  196 alin.1 lit.b) din O.U.G nr. 57/2019 privind
Codul Administrativ cu modificările şi completările ulterioare ;

                     

Diaconu Temistocle ,primarul comunei Pădureni, judeţul Vaslui;

D I S P U N :
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           Art. 1. Se  constituie  Comisia de receptie,  privind obiectivul  „Reabilitare şi Modernizare
Cămin Cultural din localitatea Pădureni , comuna Pădureni, judeţul Vaslui”,  în următoarea
componenţă:

Preşedinte:
- Pascal Costică – viceprimar al comunei Padureni, judeţul Vaslui; 

Membrii:
- Insp. Ing. Isac Adrian - reprezentant Inspectoratul de Stat în Construcţii – Vaslui – în

calitate de specialist;
- Ing. Zelincu Viorel  – inginer  construcţii- specialist ; 
- Ing.Ioachim Mihai  – inginer construcţii – specialist; 
- Ionel Ionuţ-Dragoş - consilier  urbanism – reprezentant al Primăriei comunei Pădureni; 

Secretar comisie: 
- Ionescu Florin- Flavius  – inginer  – diriginte de santier (specialist); 

Invitati:
- Ing. Buscu Marius –Cosntantin   – proiectant S.C.  Hydro Project  &  Consulting S.R.L. Iasi ;
- Ing. Ailenei Ioan  - reprezenatnt  S.C. Recon S.A. ; 

   Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei se încredinţează presedintele
comisiei de receptie, domnul viceprimar Pascal Costică.
               Art.3. Membrii comisiei, nominalizaţi la art.1, sunt convocaţi în data de  03.06.2022,  ora
10:00 la Primăria comunei Pădureni ,  jud. Vaslui  pentru recepţia la terminarea lucrării pentru
obiectivul  “Reabilitare  şi  Modernizare  Cămin  Cultural  din  localitatea  Pădureni  ,  comuna
Pădureni, judeţul Vaslui”; 

            Art.4.  (1) Comisia de recepţie examinează obligatoriu : 

a)executarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului de lucrări; 

b)terminarea tuturor lucrărilor prevazute în contractul de lucrări încheiat între investitor şi
executant precum şi in documentatia anexă la contract; 

c)alte documente pe care le consideră necesare. 

(2)Examinarea se efectuează prin examinarea nemijlocită a lucrării . 

(3) La  terminarea  examinării  ,  comisia  va  consemna  observaţiile  şi  concluziile  sale  în
procesul-verbal de recepţie , care va cuprinde obligatoriu valoarea declarată a investiţiei, şi
îl va înainta investitorului, în termen de 3 zile lucrătoare împreună cu recomandarea de
admitere ,cu sau fără obiecţii, a recepţiei, amânarea sau respingerea ei. 

         Art.4. Prezenta dispoziţie  va fi  comunicată prin grija  secretarului  general  al  comunei
Pădureni   persoanelor  nominalizate  la  art.1,  Compartimentului  Financiar-Contabilitate  ,
Compartimentului Achiziţii Publice şi Instituţiei Prefectului Judeţului Vaslui. 

 

                                                                     Pădureni ,30 mai 2022
   Primar,
Diaconu Temistocle

                                                                                                         Contrasemnează                                                                                                                   
            Secretar General UAT

Pădureni  
                         Munteanu Mirela 


