
CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA APROB ADMITEREA

     INVESTITOR

_______________________________

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR 

Nr._________________ din _____________________

Privind execuţia lucrărilor de construcţii aferente investţiei „Modernizare DJ 126, km 0+000
– 5+650” Etapa I, lucrări executate în cadrul Contractului nr. 15/8344/13.04.2018, încheiat
între  Unitatea Administrati Teritorială JUDEȚUL HARGHITA şi  Asocierea formată din  S.C.
MULTIPLAND S.R.L și S.C. GHECONSTAR S.A.
    1. Imobilul care face obiectul investţiei se identică după cum urmează:
    - adresa administratvă DJ126 km 0+000 – 5+650, Voşlobeni-Suseni
    2.  Lucrările  au  fost  executate  în  baza  Autorizaţiei  de  construire  nr.  45,  eliberată  de
Consiliul Judeţean Harghita la data de 22.12.2017    
    3.  Comisia de recepţie şi-a desfăşurat actvitatea de la data: …………......  până la data:
…………...., iind formată din:
    Preşedinte: 

1 Consiliul Judeţean Harghita - DGT
    Membri: 

2                         Consiliul Judeţean Harghita - DGT
3 Consiliul Judeţean Harghita - DGE
4 Consiliul Judeţean Harghita - DGT
5 reprezentant ISC Harghita

    4. Au mai fost prezenţi: 
    reprezentant proiectant, SC Euro Proiect SRL
    reprezentant executant, SC Multpland SRL
    Primar UAT Voşlobeni
    Primar UAT Suseni

    5. Secretariatul a fost asigurat de  diriginte  de  şanter  autorizat  în
domeniul/domeniile  Drumuri,  poduri,  piste  de  aviație,  transport  pe  cablu  –  de  interes
județean, Autorizaţie nr. 00023729/16.09.2011 .
    6. Constatările comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor:
    6.1. Capacităţi izice realizate: lucrări pregăttoare, sistem ruter, şanţuri şi rigole, podeţe,
siguranţa circulaţiei.
    6.2.  Nu au fost  remediate aspectele consemnate în  Procesul-verbal  de suspendare a
procesului de recepţie la terminarea lucrărilor, inclusiv cele rezultate în urma expertzelor



tehnice,  ridicărilor  topograice,  încercărilor  suplimentare,  probelor,  măsurătorilor  şi  altor
teste  solicitate,  în  termenul  de remediere,  cuprinse  în  lista  din anexa  nr.  1  la  prezentul
proces-verbal - Nu este cazul.;
    6.3.  Nu au  fost  realizate  măsurile  prevăzute  în  avizul  de  securitate  la  incendiu  şi  în
documentaţia de execuţie din punct de vedere al prevenirii şi al stngerii incendiilor, cuprinse
în lista din anexa nr. 2 la prezentul proces-verbal - Nu este cazul.
    6.4. Lucrările cuprinse în lista din anexa nr. 3 la prezentul proces-verbal prezintă vicii care
nu pot i înlăturate şi care prin natura lor implică nerealizarea uneia sau a mai multor cerinţe
fundamentale,  caz  în care  se  impun expertze tehnice,  reproiectări,  refaceri  de  lucrări  şi
altele. - Nu este cazul.
    6.5. Valoarea inală a lucrărilor executate este de 4.243.782,06 lei fără TVA şi 5.050.100,65
lei cu TVA, conform tabelului din anexa nr. 4 la prezentul proces-verbal.
    6.6. Perioada de garanţie 5 ani.
    6.7.  Alte  constatări,  inclusiv  ca  urmare  a  solicitărilor  suplimentare  ale  comisiei  (s-a
examinat nemijlocit construcţia, se constată că lucrările respectă documentaţia tehnică de
execuţie, membrii comisiei de recepţie nu propun respingerea recepţiei etc.):
    7. În urma constatărilor făcute, comisia de recepţie decide:
     _
    |_| admiterea recepţiei la terminarea lucrărilor
     _
    |_| respingerea recepţiei la terminarea lucrărilor
    8. Comisia de recepţie motvează decizia luată prin:
    Lucrările au fost executate în conformitate cu prevederile contractului şi proiectului
    9. Comisia de recepţie recomandă luarea următoarelor măsuri:
    Urmărirea în tmp a comportării obiectvului recepţionat
    10. Prezentul proces-verbal, conţinând ............ ile şi ................... anexe numerotate, cu un
total de ................... ile, a fost încheiat astăzi ............, în ............... exemplare.
    11. Alte menţiuni .........................................................

    Comisia de recepţie
    Preşedinte:

1 Consiliul Judeţean Harghita - DGT
    Membri: (nume şi prenume, autoritatea publică care i-a desemnat)

2 Consiliul Judeţean Harghita - DGT
3 Consiliul Judeţean Harghita - DGE
4 Consiliul Judeţean Harghita - DGT
5 reprezentant ISC Harghita

  
  Alţi partcipanţi:
    Proiectant:
    - SC Euro Proiect SRL.........................................................
    Executant:

- SC Multpland SRL.............................................................



    Diriginte de șanter
     – SC Cursor Hafe SRL...................................................................
   Primarii din zonă
    Primar UAT Voşlobeni………………………………………………..
    Primar UAT Suseni………………………………………………………………….
   Consilieri județeni din zonă 
   



CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA     Anexa nr. 4 la 
la Procesul Verbal de recepte nr. _________/___.___.2018

Valoarea declarată a investției 

Modernizare DJ 126, km 0+000 – 5+650” Etapa I

Nr. crt Denumirea
Valoarea fără TVA

(LEI)
Valoare TVA

(LEI)
Valoarea cu TVA

(LEI)

1.
Studii de teren, taxe avize şi 
acorduri, proiectare

54.000,00 10.260,00 64.260,00

2. Lucrări de bază 4.243.782,06 806.318,59 5.050.100,65
3. Alte lucrări ----- ----- -----
4. Supraveghere 47.530,35 9.030,77 56.561,12
5. Consultanţă ----- ----- -----
6. Comisioane, cote, taxe 25.462,69 ----- 25.462,69

 TOTAL: 4.370.775,10 825.609,36 5.196.384,46

COMISIA: Numele și prenumele Calitatea  Semnătura
1. Preşedinte ___________________________
2. Membru ___________________________
3. Membru ___________________________
4. Membru ___________________________


