
CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN 

DISPOZITIE 

privind: constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor pentru obiectivul 
"intrelinere curentii # periodicii pentru drumurile judelene - Lot 1 - intrelinere 
imbriiciiminli asfaltice" - pe DJ 503, km 74+815 - 87+280, pe raza eomunelor 
Purani, Sili~tea ~i Poeni ~i pe DJ 701, km 46+693 - 77+080 lim. jud. Dambovita -
Lada (interseetia eu DJ 504) 

Pre~edintele Consiliului Judetean Teleorman, lonel Danut Cristescu, 

A vand In vedere: 
- referatul nr. 11218 din 02.09.2020, Intocmit de Directia Tehnica ~i Administrarea 

Patrimoniului, privind necesitatea constituirii comisiei de receptie la terminarea lucrarilor 
pentru obiectivul "intre/inere curentii ~i periodicii pentru drumurile judetene - Lot 1 -
intrelinere imbriiciiminli asfaltice" - pe DJ 503, km 74+815 - 87+280, pe raza 
eomunelor Purani, Sili~tea ~i Poeni ~i pe DJ 701, km 46+693 - 77+080 lim. jud. 
Dambovita - Lada (interseetia eu DJ 504) ; 

- adresa S.C. TEL DRUM S.A. nr. 1935/25.08.2020 Inregistrata la Consiliul 
Judetean Teleorman cu nr. 11218/26.08.2020; 

- prevederile capitolului II - Receptia la terminarea lucrarilor din Regulamentul 
privind receptia construqiilor, aprobat prin Hotararea Guvemului ill. 273/1994, cu 
modifidirile ~i compleHirile ulterioare; 

- prevederile Normativului - Metodologie privind efectuarea receptiei lucrarilor de 
Intretinere ~i reparare curenta drumuri, poduri AND 514-2007; 

- prevederile art. 9, lit. i), art. 17 ~i art. 22 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea 
in constructii, republicata (2), cu modifidirile ~i completarile ulterioare; 

- prevederile art. 31 alin. (1) lit. f) din Regulamentul de organizare ~i functionare al 
Consiliului Judetean Teleorman, aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Teleorman 
ill. 142 din 30.09.2019, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

- prevederile art. 191 alin. (1), lit. f) din Ordonanta de Urgenta a Guvemului ill. 

57/2019, privind Codul administrativ, cu modificarile ~i compleHirile ulterioare, 

in temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de Urgenta a 
Guvemului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile 
ulterioare, 

DISPUNE: 
Art,1. - Se constituie comisia de receptie la terminarea lucrarilor pentru obiectivul 

"intrelinere curentii ~i periodicii pentru drumurile judelene - Lot 1 - intrefinere 
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