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DISPOZITIE 
Privind constituirea  Comisiei de recepţie finală a  lucrărilor aferente 
contractului nr.206/24.03.2022 – ,,Proiectare şi execuţie instalaţie 

electrică de racordare staţie pompare apă” aferentă investiţiei  
,,Reabilitare şi extindere sistem centralizat de apă” 

 
Grigore Valentin primarul comunei Bozioru, 
Având în vedere : 

 Adresa de solicitare transmisă de SC ELECTRO TEST 2006 
S.R.L. prin care executantul  notifică  finalizarea   lucrărilor de  
proiectare şi execuţie  instalaţie electrică de racordare staţie 
pompare apă aferenta investiţiei  ,,Reabilitare şi extindere sistem 
centralizat de apă” , aferente contractului nr.206/24.03.2022; 
 Referatul doamnei secretar general Oprea Mirela, înregistrat  la 

Primăria  Bozioru sub nr.1.098 din 28.03.2022 prin care se 
propune numirea unei comisii pentru recepţia finală a lucrărilor; 
 Contractul nr.206/24.03.2022 – ,,Proiectare şi execuţie instalaţie 

de racordare staţie pompare apă” privind lucrările de construcţii 
montaj aferente obiectivului de investiţie ,,Reabilitare şi extindere 
sistem centralizat de apă” 
 Prevederile alin. (1), art.7 cap.2 din H.G.R. nr.273/14.06.1994 

privind aprobarea regulamentului de recepţie a lucrărilor de 
construcţii şi instalaţii aferente acestora; 

                    În temeiul art.196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr.57/2019 
privind  Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare, emite următoarea,             

 
DISPOZIŢIE : 

       Art. 1. –  Se constituie Comisia de recepţie finală a   lucrărilor de  
proiectare şi execuţie  instalaţie electrică de racordare staţie pompare apă 
aferenta investiţiei  ,,Reabilitare şi extindere sistem centralizat de 
apă” în următoarea componenţă: 

 
Nr. 
Crt. 

Numele şi 
prenumele 

Funcţia administrativă Funcţia în 
comisie 

1. Morărescu Andrei Viceprimarul comunei Preşedinte 
2. Silivestru Dorinel-

Viorel 
Paznic Membru 

3. Bratosin Mioara Referent Membru 
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         Art.2. – Secretariatul tehnic al comisiei de recepţie se asigură de 

către doamna Oprea Mirela secretar general al comunei Bozioru . 
        Art.3. – Se stabileşte efectuarea recepţiei finale a lucrărilor 

aferente contractului nr.206/24.03.2022,  în data  de 28.03.2022 
ora 1300. 

      Art.4. - Secretarul comunei va aduce la cunoştinţa publica, a 
titularilor, serviciilor, compartimentelor si autorităţilor vizate si 
interesate, prevederile prezentei si o va înainta la Instituţia 
Prefectului - Judeţului Buzău. 

       
  BOZIORU 
  Nr.32/28.03.2022 
 
                                                               Contrasemnează, 
           PRIMAR,                                 Secretar general comună, 
   GRIGORE Valentin                                   OPREA Mirela       

 
       
        …………………                                       ………………              
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Nr. 1.098 /28.03.2022                                                                                                                                                           

                                                                                                                               APROB:  

                                                                                                                                           Primar  

 

                                                                                                                                      ………………… 

REFERAT, 
Privind constituirea  Comisiei de recepţie finală a  lucrărilor aferente 
contractului nr.206/24.03.2022 – ,,Proiectare şi execuţie instalaţie 

electrică de racordare staţie pompare apă” aferentă investiţiei  
,,Reabilitare şi extindere sistem centralizat de apă” 

 
Având în vedere : 

 Adresa de solicitare transmisă de SC ELECTRO TEST 2006 
S.R.L. prin care executantul  notifică  finalizarea   lucrărilor de  
proiectare şi execuţie  instalaţie electrică de racordare staţie 
pompare apă aferenta investiţiei  ,,Reabilitare şi extindere sistem 
centralizat de apă” , aferente contractului nr.206/24.03.2022; 
 Referatul doamnei secretar general Oprea Mirela, înregistrat  la 

Primăria  Bozioru sub nr.1.098 din 28.03.2022 prin care se 
propune numirea unei comisii pentru recepţia finală a lucrărilor; 
 Contractul nr.206/24.03.2022 – ,,Proiectare şi execuţie instalaţie 

de racordare staţie pompare apă” privind lucrările de construcţii 
montaj aferente obiectivului de investiţie ,,Reabilitare şi extindere 
sistem centralizat de apă” 
 Prevederile alin. (1), art.7 cap.2 din H.G.R. nr.273/14.06.1994 

privind aprobarea regulamentului de recepţie a lucrărilor de 
construcţii şi instalaţii aferente acestora; 
        Având în vedere prevederile legale şi solicitarea transmisă de 

executanţiul lucrării de investiţie, prin care se solicită recepţia finală 
a lucrărilor de construcţii,  
                                          PROPUN: 

       emiterea unei dispoziţii privind constituirea  Comisiei de de 
recepţie finală a   lucrărilor de  proiectare şi execuţie  instalaţie 
electrică de racordare staţie pompare apă aferenta investiţiei  
,,Reabilitare şi extindere sistem centralizat de apă”. 

 
 Secretar general comună, 

OPREA Mirela 
 
                                      ………………………………… 
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