
ROMÂNIA 
JUDEȚUL BUZĂU 

COMUNA MOVILA BANULUI 
PRIMAR 

 
DISPOZIȚIA NR.2 

privind constituirea comisiei de recepție aferentă 
proiectului Amenajarea unui parc comunal si 

amenajarea si dotarea unui spatiu de joaca pentru 
copii in comuna Movila Banului, judetul Buzau. 

 
Primarul comunei Movila Banului, județul Buzău; 
Având în vedere prevederile: 
-Legii nr.10/1995 privind calitatea in construcții, cu 
modificările și completările ulterioare; 
-Hotărârea Guvernului nr.273/1994 privind aprobarea 
Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și 
instalații aferente acestora, cu modificările și completările 
ulterioare; 
-Contractul de lucrări incheiat intr UAT Movila Banului și 
SC CRIS ALEX CONSTRUCT SRL  sub numărul 
1456/16.03.2020 
-Ordinul de incepere lucrări inregistrat sub numărul 
3666/13.07.2020 
-Adresa transmisă de catre SC CRISALEX CONSTRUCT 
SRL privind finalizarea lucrarilor inregistrată sub numărul 
6457/15.12.2020 
-invitatia la in comisia de receptie la terminarea lucrarilor 
inregistrata sub numarul 20/04.01.2020 

În temeiul prevederilor art.196 alin.1 lit.b din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul Administrativ; 

DISPUNE: 
Art.1 Se constituie Comisia de recepție aferentă 
proiectului :” Amenajarea unui parc comunal si 
amenajarea si dotarea unui spatiu de joaca pentru 
copii in comuna Movila Banului, judetul Buzau” 
astfel: 
1.Președinte – Dumitru Paul-Viceprimarul comunei Movila 
Banului 
2.Membru- Done Catalin – Administrator public. 
3.Membru-reprezentant CJ Buzău 
4.Membru-Corbu Ionut Adelin- consilier personal al 
primarului 



5.Membru-Oprea Gheorghe-specialist  
Au mai fost prezenti: 
1.Constructor – SC CRISALEX CONSTRUCT SRL 
2.Proiectant-Inginer Adrian Chirita 
Art.2 Secretariatul comisiei va fi asigurat de domnul 
Lupașcu Sava – diriginte de șantier. 
 
Art.3 Recepția la terminarea lucrărilor va avea loc in 
perioada 6.01.2021-8.01.2021, la sediul primăriei Movila 
Banului, președintele comisiei urmănd a stabili programul 
desfășurării recepției. 
 
Art.4 Comisia prevăzută la art.1, poate funcționa numai în 
prezența a cel puțin 2/3 din membrii săi, iar hotărârile se 
iau cu majoritatea simplă și va consemna observațiile și 
concluziile in procesul-verbal de receptie finală. 
 
Art.5 Prezenta dispoziție se comunică in mod obligatoriu, 
prin intermediul secretarului general al comunei către 
Instituția Prefectului – județul Buzău și tuturor 
persoanelor și instituțiilor interesate. 
 
 
Movila Banului, 4.01.2021 
 
 
Primar, 
Moise Dorin Romică 

 
Contrasemnează, 

Secretar general al UAT Movila Banului, 
Ioniță Alexandru Florin  

 
 

 
 


