
       ROMÂNIA                                                   
JUDEȚUL GALAȚI 
COMUNA OANCEA  
        PRIMAR 
 
 
 

D I S P O Z I Ț I A nr.113 
 

din 3 august 2021 
 

privind: constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor a investiției 
”Modernizare drumuri de interes local, comuna Oancea, județul Galați” realizată 

prin Programul național de dezvoltare locală, pentru județul Galați. 
 

 
             Chiriloaie Victor, primarul comunei Oancea, județul Galați, validat prin 
sentința civilă  nr.65/2020; 
            -  Având in vedere referatul compartimentului de resort din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului inregistrat la nr.2095/02.08.2021; 
            -  Având in vedere prevederile art.3; 9; 10; 11; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 23; din 
HG. nr.273 din 14.06.1994 pentru aprobarea Regulamentului privind recepţia 
construcţiilor, cu modificările și completările ulterioare ; 
            -  Având în vedere prevederile art.17 alin.(4) și art.23 lit.”g” din Legea 
nr.10/1995 privind calitatea în construcții, republicată cu modificările și completările 
ulterioare; 
            -  Având in vedere Contractul de lucrari nr.157/19.09.2018; 
            -  În temeiul art. 155 si art. 196 alin.1 lit.b) din O.U.G nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

 
D I S P U N 

 
               Art.1 Se constituie comisia de receptie la terminare lucrărilor a investitiei ” 
Modernizare drumuri de interes local, comuna Oancea, județul Galați” în următoarea 
componență :                 
Președinte :                    Avadanei Pericle – viceprimar  
Membri :                        Deliver Gabriel Adrian  – consilier asistent   
                                       Chiriloaie Doinita – consilier principal  
Secretar :                        Corbal Liviu – diriginte de șantier   
Expert extern                 Iamandi Elena – specialist 
cooptat :                         Ciubotariu Adrian - specialist  
Invitati :              Reprezentant ISC Galați :  ing. Obreja Florin  
                            Reprezentant constructor : ing. Manolache Radu – SC.Tancrad SRL 
                            Reprezentant proiectant :  ing. Craciun Gabriel – SC Hydro  
                            Project & Consulting  SRL ; 
                



              Art.2  Recepția la terminarea lucrărilor pentru investiția sus menționată va 
avea loc la sediul Primăriei comunei Oancea în data de 11 august 2021 ora 11,00 , 
președintele comisiei urmând a stabili programul desfășurării recepției. 
              Art.3  Atribuțiile comisiei de recepție sunt cele prevăzute în Hotărârea 
Guvernului nr.273/1994  pentru aprobarea Regulamentului privind recepţia 
construcţiilor, cu modificările și completările ulterioare. 
              Art.4  Prevederile prezentei dispozitii vor fi comunicate membrilor comisiei 
de receptie si Institutiei Prefectului Judetul Galati de catre secretar general Dima 
Elisabeta. 
 
 
                    PRIMAR,                                                                                
 
         Victor CHIRILOAIE.                            
        Contrasemnează pentru legalitate
          Secretar general               
                                                                                                      Elisabeta DIMA.               
 


