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-D I S P O Z I T I A nr. 103- 

privind constituirea Comisiei de recepţie finală al investiţiei „Construire platformă comunală de 
depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd în comuna Ramnicelu, Județul Buzău” 

 
Primarul comunei Râmnicelu, judetul Buzau, avand in vedere: 
a)-referatul Compartimentului achizitii publice din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Râmnicelu, înregistrat sub nr. 3915 din data de 05.08.2021,  
b) art. 25, din HOTĂRÂRE nr. 273 din 14 iunie 1994 pentru aprobarea Regulamentului privind 
recepţia construcţiilor, modificată și completată, 
   În temeiul prevederilor art. 196-(1) lit.(b) si art. 197 alin.(1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, modificat și completat, 
 

D I S P U N E: 
         Art.1).-Se constituie Comisia de recepţie finală a  investiţiei „Construire platformă 
comunală de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd în comuna Ramnicelu, Județul 
Buzău” în următoarea componență: 
a)-Președinte comisie: Burlacu Fănel- viceprimarul comunei Ramnicelu,  
b)-Membru: Grădinaru Gabriel – reprezentant investitor ( Ministerul Mediului, Apelor și 
Pădurilor) 
c)-Membru: Oprea Ion – Inginer specialist în construcții:  
d)-Membru: reprezentant Administrația Bazinală Siret- S.G.A. Vrancea: 
e)-Membru: reprezentant Consiliul Județean Buzău:  
f)-Secretarul comisiei: Mihăilescu Georgeta - Diriginte de șantior. 
         Art.2)-La recepţia lucrărilor vor fi prezenţi în calitate de invitaţi următorii: 
-Reprezentantul proiectantului desemnat de S.C. Creative Road Design S.R.L. București, 
-Reprezentantul constructorului/executantului desemnsat de S.C. Comprif S.A. Buzău.   
         Art.3)-Consilierul pentru achiziții publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
va comunica prezenta dispoziție părților implicare în procedura de recepție finală a investiției. 
         Art.4).-Comisia de receptie isi va desfasura activitatea in baza prevederilor legale in 
vigoare, se va intruni la sediul Primariei Ramnicelu la data de 12 August 2021, ora 11,00. 
         Art.5)-Secretarul general al comunei va face publică, va transmite Institutiei Prefectului 
Judetul Buzau, persoanelor interesate si se va aduce la cunostinta publica prin afisare in 
monitorul oficial al comunei pe adresa www.rimnicelu.ro prezenta dispozitie. 
 
                            Primar,                                                               Contrasemnează 
                      Dumitru Stanciu                                             Secretar general al comunei, 
                                                                                                        Nicolae Hotescu 
 
 Ramnicelu: 05.08.2021 
 


