V.2018

ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA
CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA

Aprob
……………… recepției

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. ………….. din ………………………..
Privind execuția lucrărilor de construcții aferente „Întreținere curentă și periodică pe
drumurile județene - județul Harghita, pentru anul 2018, Lot nr. 7” – zona Odorhei
Lucrări executate în cadrul contractului subsecvent nr. 96/23094 din 28.090.2018, aferent
Acordului cadru nr. 62/22661 din 29.09.2017 încheiat între benefciarul UAT Județul Harghita
prin CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA și între ASOCIEREA VIADUCT S.R.L. - MULTIPLAND
S.R.L.
Lucrarea care face obiectul contractului subsecvent se identfcă după cum urmează:
Pe DJ 131 de la poziția km 38+621 până la poziția km 70+860 s-au executat lucrări de
întreținere curentă și periodică.
1. Lucrările au fost executate în baza autorizației de construire nr. …………….. eliberată
de…………………………… ……………………………………………….. la data de…………………………., cu
valabilitate până la data:…………………………
2. Comisia de recepție și-a desfășurat actvitatea de la data: 03.12.2018 până la data:
07.12.2018, find formată din:
Președinte:
1.
Director general adjunct - CJH
Membri:
2.
Șef serviciu - CJH
3.
Consilier - CJH
4.
Consilier - CJH
5.
Consilier - CJH
3. Au mai fost prezenți: (nume și prenume, calitatea)
1. ………………………………………….
………………………………………………………………….
2. ………………………………………….
………………………………………………………………….
3. ………………………………………….
………………………………………………………………….
4. ………………………………………….
…………………………………………………………………..
5. ………………………………………….
…………………………………………………………………..
6. ………………………………………….
…………………………………………………………………..
4.

Secretariatul a fost asigurat de .... - diriginte de șanter autorizat în
domeniul/domeniile
..………………………………………………...,
Autorizație
nr.
...
……………………………………………………..
5. Constatările comisiei de recepție la terminarea lucrărilor:
5.1. Capacități fzice realizate: așternerea material pietros: 250 mc, piatră spartă: 250 mc,
întreținerea șanțurilor și rigolelor: 28 mc, lucrări de betoane în fundații: 6 mc, lucrări
de betoane în elevații: 5,70 mc și lucrări de terasamente: 900 mc.
5.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate în Procesul-verbal de suspendare a
procesului de recepție la terminarea lucrărilor, inclusiv cele rezultate în urma
expertzelor tehnice, ridicărilor topografce, încercărilor suplimentare, probelor,
măsurătorilor și altor teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din
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anexa nr. 1 la prezentul proces-verbal;
5.3. Nu au fost realizate măsurile prevăzute în avizul de securitate la incendiu și în
documentația de execuție din punct de vedere al prevenirii și al stngerii incendiilor,
cuprinse în lista din anexa nr. 2 la prezentul proces-verbal.
5.4. Lucrările cuprinse în lista din anexa nr. 3 la prezentul proces-verbal prezintă vicii care nu
pot f înlăturate și care prin natura lor implică nerealizarea uneia sau a mai multor
cerințe fundamentale, caz în care se impun expertze tehnice, reproiectări, refaceri de
lucrări și altele.
5.5. Valoarea fnală a lucrărilor executate este de 26 996,17 lei (fără TVA)
32 125,44 lei (cu TVA)
5.6. Perioada de garanție: la terminare pentru lucrări curente și 12 luni pentru lucrări
periodice.
5.7. Alte constatări, inclusiv ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut
examina nemijlocit construcția, se constată că lucrările nu respectă autorizația de
construire, reprezentantul autorității administrației publice competente care a emis
autorizația de construire/desfințare, al Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., al
direcțiilor județene pentru cultură/Direcției pentru Cultură a Municipiului Bucureșt sau
al inspectoratelor județene pentru situații de urgență propun respingerea recepției
etc.):………………………………………………………..........................................................................
6. În urma constatărilor făcute, comisia de recepție decide:
admiterea recepției la terminarea lucrărilor
respingerea recepției la terminarea lucrărilor
7. Comisia de recepție motvează decizia luată prin: s-au executat lucrări de întreținere
curentă și periodică, conform caietului de sarcini și a normelor tehnice în vigoare.
8. Comisia de recepție recomandă luarea următoarelor măsuri: Urmărirea în tmp a
comportării lucrărilor.
9. Prezentul proces-verbal, conținând 2 fle și 0 anexe numerotate, cu un total de 2 fle, a
fost încheiat astăzi ...……………………........., în 2 exemplare.
10. Alte mențiuni:
10.1 Lucrările cuprinse în situațiile de lucrări și cele executate în realitate se confrmă;
10.2 Valorile materialelor și lucrărilor menționate în situațiile de lucrări și cele din ofertă
fnanciară sunt reale.
11. Comisia de recepție:
Președinte:
1. ………………………………………….
………………………………
Membrii:
2. .............................................
..………………...............
3. .............................................
.................................
4. .............................................
.................................
5. .............................................
.................................
6. .............................................
.................................
Alți partcipanți:
1. …………………………………………..
2. .............................................
3. .............................................
4. .............................................
5. .............................................
6. .............................................

………………………………
..………………...............
.................................
.................................
.................................
.................................
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