R O M Â N I A
J U D E Ţ U L

B R A Ş O V

PRIMARUL
C O M U N E I V A M A B U Z Ă U L U I
stațiune turistică de interes local

DISPOZIȚIA
nr. 66 din 22.07.2021
-

privind constituirea comisiei de recepție la recepția finală a lucrărilor

,,Reabilitare trotuare în Comuna Vama Buzăului, județul Brașov”, cod CPV 45233161-5 –
Lucrări de construcții de trotuare (Rev.2)
PRIMARUL COMUNEI VAMA BUZĂULUI
Văzând referatul întocmit de compartimentul de specialitate, precum și adresa nr. 15/20.07.2021
provenită de la S.C. Colomade Construct S.R.L. și înregistrată la Primăria comunei Vama Buzăului sub nr.
3975/20.07.2021;
Cunoscând prevederile acordului cadru de lucrări nr. 3705/08.07.2015, încheiat între Comuna Vama
Buzăului, cu sediul în comuna Vama Buzăului, strada Principală, nr. 425, judeţul Braşov, în calitate de beneficiar şi
S.C. Colomade Construct S.R.L., cu sediul în Întorsura Buzăului, strada Mihai Viteazul, nr. 190, județul Covasna, în
calitate de executant, precum și ale contractelor subsecvente de lucrări încheiate în baza acestui acord cadru,
respectiv contractul subsecvent de lucrări nr. 3853/20.07.2015, contractul subsecvent de lucrări nr. 1224/24.03.2016
și contractul subsecvent de lucrări nr. 2144/20.05.2016,
În conformitate cu dispoziţiile art. 24 și urm. din Regulamentul privind recepția construcțiilor, aprobat
prin Hotărârea de Guvern nr. 273/1994, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 155, alin. (1), lit. ,,e” şi art. 196, alin. (1), lit. ,,b” din O.U.G. nr. 57/2019 – privind Codul
administrativ,
DISPUN:
Art.1: Constituirea comisiei de recepţie la recepția finală a lucrărilor ,,Reabilitare trotuare în Comuna
Vama Buzăului, județul Brașov”, cod CPV 45233161-5 – Lucrări de construcții de trotuare (Rev.2), ce fac obiectul
acordului cadru de lucrări nr. 3705/08.07.2015, încheiat între Comuna Vama Buzăului, în calitate de beneficiar şi
S.C. Colomade Construct S.R.L., în calitate de executant, în următoarea componenţă:
1. Iager Alin
2. Stoica Gabriela Lucia
3. Aldea Cosmina Georgeta

- viceprimarul comunei Vama Buzăului
- inginer specialist Primăria Vama Buzăului
- inspector Primăria Vama Buzăului

- președinte;
- membru;
- membru.

Art.2: La recepție vor participa și dl. Tekereș Josif – inginer specialist – diriginte de șantier (care va
asigura și secretariatul comisiei menționate la art. 1), un reprezentant al S.C. Hidroget S.R.L. Brașov – în calitate de
proiectant și un reprezentant al S.C. Colomade Construct S.R.L.. – în calitate de executant.
Art.3: Recepția menționată la art. 1 se va desfășura în data de 28.07.2021, ora 11,00.
Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se însărcinează membrii comisiei.
Art.5: Prezenta dispoziţie se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general al
comunei, în termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Vama Buzăului, Instituției Prefectului Judeţului Braşov
şi persoanelor menționate la art. 1 și la art. 2.
PRIMARUL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,
Prof. ing. dipl. Tiberiu – Nicolae CHIRILAŞ
Contrasemnează pentru legalitate,
SECRETARUL GENERAL COMUNEI VAMA BUZĂULUI
Adrian – Constantin GĂITAN

