
R O M Â N I A 

JUDEȚUL BUZĂU 

COMUNA CERNĂTEȘTI 
PRIMAR 

 

D I S P O Z I Ț I A nr. 73/11.05.2020 
privind desemnarea persoanei  responsabile cu urmarirea curentă a comportării în 

exploatere a constructiilor  

   
Primarul comunei Cernătești, județul Buzău; 

Având în vedere: 
- referatul nr. 1597/11.05.2020 întocmit de viceprimarul comunei 

Cernătesti, prin care solicită desemnarea persoanei  responsabile cu urmarirea 

curentă a comportării în exploatere a constructiilor; 
În temeiul prevederilor: 
-  art. 18, art. 19, art. 27 lit. c), art. 28 lit. d) din Legea nr. 10/1995 

privind calitatea în constructii, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

- Anexa 4 din H.G nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente 
privind calitatea în construcții; 

- Anexa nr. 6 din H.G nr. 273/1994 privind aprobarea regulamentului 
privind receptia lucrarilor, cu modificariloe si completarile ulterioare; 

- Anexa la Ordinul nr. 847/2014 pentru aprobarea Procedurii privind 

activitățile de control efectuate pentru aplicarea prevederilor legale privind 
urmărirea curentă și specială a comportării în exploatare a construcțiilor - 
indicativ PCU 004; 

- Normativ privind comportarea în timp a constructiilor Indicativ P130-
1999; 

-   art. 148 alin. 2) din Constitutia Romaniei; 
-  Legea nr.  53/2003 - Codul muncii, cu modificările si completătrile 

ulterioare;  

- Legea nr. 24/27.03.2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr. 544/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificarile 
si completarile ulterioare; 

În conformitate cu prevederile, art. 155 alin. (1) lit. e),  art. 196 alin. (1) 

lit.b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
 

DISPUNE: 

 Art.1. Se desemnează doamna Tudorancea Florentina, referent în cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Cernătesti, judetul Buzău, 

responsabilă cu urmarirea curentă a comportării în exploatere a constructiilor, 
care va întocmi rapoartele ce vor fi mentionate în jurnalul evenimentelor și vor 
fi incluse în Cartea Tehnica a tuturor constructiilor aflate în proprietatea si 

administrarea comunei Cernătesti. 
Art.2. Persoana responsabilă cu urmarirea comportării în exploatare a 

constructiilor aflate în proprietatea si administrarea comunei Cernătesti, 

îndeplineste următoarele atributii: 
1. Privitoare la activitatile din etapa de urmarire a comportarii  

si exploatarea constructiilor: 
a) Să cunoască toate detaliile privind constructia si să tină la zi cartea  

tehnică si jurnalul evenimentelor pentru fiecare constructie; 

b) Să pastreze cartea tehnică a constructiei, să o completeze la zi  
si să o predea, la înstrăinarea constructiei noului proprietar sau, în cazul  
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desființării constructiei, să o predea în arhiva primariei, pentru păstrare; 
c) Să efectueze urmărirea curentă, conform Programului de urmărire 

curentă pentru obiectivele de constructii, prin examinarea vizuală direct si cu 

mijloace simple de măsurare, în conformitate cu cartea tehnică si 
reglementările tehnice specifice, pe categorii de lucrări si de constructii, iar 

pentru urmărirea specială sa supravegheze aplicarea programelor si a 
proiectelor întocmite în acest sens; 

d) Să sesizeze proprietarului sau administratorului si situatiile care pot  

determina efectuarea unei expertize tehnice; 
e) Să propună stipularea, în contracte, a îndatoririlor ce decurg cu privire la 

urmarirea comportării în exploatare a acestora, la înstrăinarea sau închirierea 

constructiilor; 
f) Comunică instituirea urmării speciale asupra unei constructii la 

Inspectoratul Judetean în constructii Buzău. 
2. Privitoare la etapa privind interventiile în timp asupra  

constructiilor: 

a. Să propună efecuarea lucrărilor de întretinere a constructiilor  
pentru a preveni aparitia unor deteriorări importante; 

       3. Privitoare la etapa privind post-utilizarea constructiilor: 
a) Să propună, la constructiile proprietate publică, întocmirea studiului 

de fezabilitate din care să rezulte necesitatea, oportunitatea si eficienta 

economică pentru desființarea constructiei si să-l  înainteze spre aprobare 
consiliului local; 

b. să propună întocmirea documentatiei tehnice și să obtină avizele 

necesare, precum și reciclarea în grad cat mai ridicat a materialelor si 
produselor rezultate din demontarea si demolarea constructiei, cu asigurarea 

protecției mediului; 
Art.3.  Fisa postului, persoanei nominalizate la art. 1 se completează în 

mod corespunzător. 

Art.4. Prezenta dispozitie poate fi contestată în conditiile Legii nr. 
554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificșrile si completările 

ulterioare. 
Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispozitii se încredintează 

persoana nominalizată în prezenta dispozitie. 

 Art.6. Secretarul general al comunei va comunica prezenta dispoziție 
persoanei nominalizate la art. 1, Compartimentului R.U.S.R.R.P.M.P.A, I.J.C 
Buzău și  Instituției Prefectului - Județul Buzău. 

 
              PRIMAR,     
      MÎRZEA PETRACHE                                     Contrasemnează pentru legalitate,                                        
                                                                     Secretar general al comunei Cernătesti   
                                                                            DORU VASILE DUMITRASCU   
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