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R O M Â N I A 

JUDEȚUL BUZĂU 

COMUNA CERNĂTEȘTI 

P R I M A R 
  

D I S P O Z I Ţ I E 
privind constituirea comisiei de recepție pentru terminarea lucrărilor 
”Reabilitare Cămin Cultural Zărneștii de Slanic”, com. Cernătesti, jud. 

Buzău, conform contractului nr. 1877/25.05.2021 

 

Primarul comunei Cernătești, județul Buzău, 

Având în vedere: 
- referatul  întocmit  de  către doamna  Dinu Florentina Daniela, inspector în  

cadrul compartimentului Birou financiar contabil, achiziții publice, impozite și 
taxe, înregistrat sub nr. 2794/09.08.2021, prin care propune constituirea 
”Reabilitare Cămin Cultural Zărneștii de Slanic”, com. Cernătesti, jud. Buzău, 

conform contractului nr. 1877/25.05.2021; 

- adresa nr. 2780/09.08.2021  prin care SC AGIBECO SRL, comunică faptul 
că au fost finalizate lucrarile ”Reabilitare Cămin Cultural Zărneștii de Slanic”, 

com. Cernătesti, jud. Buzău, conform contractului nr. 1877/25.05.2021; 
- Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- prevederile Hotărârii nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de 
achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile 

publice, actualizată; 
- OMFP nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind 

angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice,  

precum și organizarea, evidența si raportarea angajamentelor bugetare și legale, 
cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea 

regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente 

acestora, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 155 alin. (1), lit. e), art. 196, alin. (1), lit. b) , art.197 alin. (4) și 
din OG 57/2019 privind Codul administrativ; 

 
D I S P U N E 

Art.1.(1) Se constituie Comisia de recepție la ”Reabilitare Cămin Cultural 
Zărneștii de Slanic, com. Cernătesti, jud. Buzău, conform contractului nr. 
1877/25.05.2021, după cum urmează: 

Președinte: 

- Stănilă Valentin Sebastian – viceprimar al comunei Cernătești, județul 
Buzău; 

    Membri, 
- Tudorancea Florentina – referent în cadrul Birou financiar contabil, achiziții 

publice, impozite și taxe; 
- Caloian George – Consilier local al comunei Cernătesti; 

(2) Comisia de recepție își va desfășura activitatea în data de 13.08.2021, 
orele 10:00 la sediul ”Cămin Cultural Zărneștii de Slanic,, din com. 

Cernătesti, jud. Buzău, județul Buzău. 
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Art.2. Comisia de recepție constituită conform art. 1 din prezenta dispoziție va 

efectua toate operațiunile prevăzute de Hotărârea de Guvern nr. 273/1994, cu 

modificările și completările ulterioare și va răspunde de respectarea procedurilor 

legale de desfășurare a recepției pentru care a fost înființată. 
 

Art.3. Cu punerea în aplicare și ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei  

dispoziții se încredințează persoanele nominalizate la art.1, care vor avea obligația 

întocmirii procesului verbal de recepție. 
 

 Art.4. Secretarul general al comunei Cernătești va comunica prezenta 

dispoziție Primarului comunei Cernătești, persoanelor nominalizate la art. 1 

pentru ducere la îndeplinire precum și Instituției Prefectului Județului Buzău, 

pentru verificarea legalității. 
 

PRIMAR,                                                       Avizat pentru legalitate, 
 MÎRZEA PETRACHE                                  Secretar general al comunei Cernatesti  

                                                                             DUMITRASCU DORU-VASILE                                       
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