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D I S P O Z I T I A  nr. 264
privind numirea dirigintelui de şantier la obiectivul de investiţii 

“Reabilitare şi modernizare Cămin Cultural   în localitatea  Pădureni , comuna Pădureni ,
judeţul Vaslui “

Având în vedere: 
 - prevederile art. 21 alin (2) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii cu modificările
şi completările ulterioare ;
-  prevederile  Legii  nr.  50/1991 privind  autorizarea  lucrărilor  de construcţie  cu  modificările  şi
completările ulterioare; 
-  prevederile  Ordinului  nr 1496 din 13 mai  2011 privind aprobarea procedurii  de autorizare  a
diriginţilor de şantier;
- Contractul de prestări nr. 3644 / 09.09.2020 încheiat între Primăria comunei Pădureni şi S.C.
EDF Engineering  SRL reprezentată de domnul Ionescu Flavius Florin – administrator în calitate
de prestator;
- Contractul de Finanţare nr.  C0760CN00011713900295  DIN 13.10.2017 , Program Naţional de
Dezvoltare  Rurală 2014-2020, pentru Reabilitarea şi Modernizarea Cămin Cultural  Pădureni în
localitatea Pădureni, comuna Pădureni, judeţul Vaslui; 
- referatul cu nr. 4999 din 20.11.202 prin care se aduce la cunoştinţă că este necesar să se emită  o
dispoziţie privind  numirea ca diriginte de şantier pe domnul Ionescu  Flavius- Florin; 
- În temeiul art. 155 alin (2) din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările şi
completările ulterioare; 

Diaconu Temistocle , primarul comunei Pădureni, judeţul Vaslui:

DISPUN:
           Art. 1  Începând cu data de 9  septembrie  2020 se desemnează domnul Ionescu Flavius – 
Florin diriginte de şantier pentru obiectivul de investiţii “ Reabilitare şi modernizare cămin 
cultural în localitatea  Pădureni , comuna Pădureni ,  judeţul Vaslui”, conform contractului de 
prestări servicii nr. 3644  din 09.09. 2020.
           Art. 2 Persoana  nominalizată la art. 1 din prezenta dispozitie are obligaţia de a verifica şi  
supraveghea derularea lucrărilor conform proiectului şi normelor legale.
         Art. 3  Secretarul general al comunei Pădureni,  va  asigura comunicarea  prezentei dispoziţii
persoanei nominalizată  la art. 1 , Instituţiei Prefectului judeţul Vaslui, în vederea exercitării 
controlului de legalitate . 

Pădureni,  20 noiembrie 2020

                              Primar                                                          
                 Temistocle Diaconu                                                  

        Avizat pentru legalitate,
                                                                                                            Secretar general 
                                                                                                         Munteanu Mirela 
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