
DISPOZITIE PRIMAR 2021 

 
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL BUZĂU , COMUNA MÂNZĂLEȘTI 

P R I M A R , 
 
 

D I S P O Z I Ţ I E     
privind  constituirea Comisiei de recepţiei la terminarea lucrărilor la obiectivul de 

investiţie „ Școala Primară Valea Cotoarei – Execuție Lucrări  Grup Sanitar „ 
 

pPrimarul comunei Mânzălești , judeţul Buzău ,  
 
Având în vedere ; 

 - referatul dlui viceprimar Stănescu Costel Liviu, înregistrat la nr.1261/2021 

prin care propune constituirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor la 

obiectivul de investiţie „Școala Primară Valea Cotoarei -Execuție Lucrări Grup 

Sanitar”,  

     În conformitate cu : 
- prevederile adresei nr.15/2021 comunicată de executantul investiţiei SC Gabi 

Edil Desing SRL, prin care anunţă finalizarea lucrărilor, 

- prevederile contractului de proiectare şi execuţie lucrări nr.2601/20.08.2019  

încheiat între Primăria Comunei Mânzălești si SC GABI EDIL DESING SRL , 

 - prevederile pct.10 din anexa la Hotărârea Guvernului nr.363/2019 privind 

repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat către bugetele locale , 

prevăzute în bugetul Ministerului Educației Naționale , pentru finanțarea în anul 2019 

a unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar de stat . 

- prevederile adresei nr.1908/2019 comunicată de Ministerul Educației Naționale 

– Cabinet Secretar de Stat și înregistrată la Primăria Comunei Mânzălești sub nr. 

2030/2019 ,   

- prevederile art.1, art.2, art.3 alin (1) lit.b) , alin (2) şi art.11 din Hotararea de 

Guvern nr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de 

construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcţii,cu modificările şi 

completările ulterioare , 

    În temeiul art. 155 alin (1) lit.d) şi alin (5) lit,c) , art.196 alin (1) lit.b), art.198 

alin (1) şi art.240 alin (1) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare ; 

D I S P U N E : 
       Art. 1 Se constitue Comisia de recepţie la terminarea  lucrărilor pentru obiectivul 

de investiţie „Școală Primară Valea Cotoarei – Execuție Lucrări  Grup Sanitar   ”, în 

următoarea componenţă : 



 

Nr. 

crt 

Numele şi prenumele Funcţia administrativă Funcţia în 

comisie  

1 Stănescu Costel Liviu Viceprimarul Comunei 

Mânzălești 

Preşedinte  

2 Tănăsescu Monica Inspector – Compartiment 

contabilitate,buget, finanțe și 

impozite locale din cadrul  

Primăria Comunei Mânzălești , 

judeţul Buzău 

Membru 

3 Rădulescu Marius 

Costel 

Consilier achiziții publice Membru 

4 Iancu Viorica 

Raimona 

Secretar general UAT Mânzălești Membru 

5 Savin Cristina 

Lavinia 

Inginer constructor Membru  

 

  Secretar comisie  : Oprea Gheorghe   - diriginte de şantier  -OPREA I 

GHEORGHE  PFA. 

  Invitaţi : Primarul Comunei Mânzălești  – Dl. Moldoveanu Viorel 

                        SC GABI EDIL DESING SRL  – ANTREPRENOR 

             

Art.2 Membri comisiei de recepţie vor îndeplini atribuţiile prevăzute în Legea 

nr.10/1995 privind calitatea în construcţii şi  Regulamentul de recepţie a lucrărilor de 

construcţii aprobat prin HG nr.273/1994 , cu modificările şi completările ulterioare . 

Art.3 Efectuarea lucrărilor pentru recepţia la terminarea lucrărilor pentru 

obiectivul de investiţii „ Școală Primară Valea Cotoarei – Execuție Lucrări Grup 

Sanitar”, vor avea loc pe data de 16.04.2021, ora 10,00 , la sediul Primăriei Comunei 

Mânzălești  , judeţul Buzău . 

Art.4 Secretarul general al  comunei va aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei dispozitii şi o va comunica membrilor comisiei de receptie si Institutiei 

Prefectului – Judetul Buzau. 
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