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REFERATUL PROIECTANTULUI 
 

 

Referitor la proiectul de investiţie: 

 

LUCRĂRI NECESARE ELIMINĂRII EFECTELOR PLOILOR ABUNDENTE CARE AU 
AFECTAT PE DJ 132, KM 38+450 ZIDUL DE SPRIJIN DIN GABIOANE 

 

 

Având la bază Hotărârea nr. 343/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind 

aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, proiectantul 

SC EMIRNA SRL, cu sediul în Târgu Mureș, în calitate de autor al proiectului cu Nr. 06-01/2017, având 

denumirea de mai sus, reprezentant şef de proiect ing. Neag Emil, s-a întocmit referatul pentru a fi prezentat 

în faţa Comisiei de recepţie, punctul nostru de vedere privind execuţia lucrărilor de construcţii.  

Executantul a realizat lucrările de construcţii montaj pe baza contractului Nr. 9/14397/22.06.2017, încheiat 

cu UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ JUDEȚUL HARGHITA. 

 

 

Executantul: lider Asociere SC AZIMUT COM SRL, cu sediul în Acăţari, jud. Mureș. 

 

 

Cu ocazia cercetării vizuale ale lucrărilor executate pe teren prin verificările efectuate pe timpul execuției 

am constatat că lucrările executate sunt de calitate și respectă prevederile proiectului, și a caietelor de 

sarcini, precum și dispozițiilor de șantier Nr. 1 din data de 04.10.2017, respectiv Nr. 2 din data de 

01.11.2017. 

Deasemenea, atât personalul muncitor cât şi personalul tehnic, a dat dovadă de pregătire profesională. 

 

Nu s-au executat lucrările privind suprastructura drum (DJ 132). 

 

 

Ţinând cont de cele scrise mai sus, propunem recepţia construcţiei la terminarea lucrărilor. 

 

 

Proiectant, 

SC EMIRNA SRL 

ing Neag Emil 
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REFERATUL PROIECTANTULUI 
 

 

Referitor la proiectul de investiţie: 

 

LUCRĂRI NECESARE ELIMINĂRII EFECTELOR PLOILOR ABUNDENTE CARE AU 
AFECTAT PE DJ 132, KM 38+450 ZIDUL DE SPRIJIN DIN GABIOANE 

 

 

Având la bază Hotărârea nr. 343/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind 

aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, proiectantul 

SC EMIRNA SRL, cu sediul în Târgu Mureș, în calitate de autor al proiectului cu Nr. 06-01/2017, având 

denumirea de mai sus, reprezentant şef de proiect ing. Neag Emil, s-a întocmit referatul pentru a fi prezentat 

în faţa Comisiei de recepţie, punctul nostru de vedere privind execuţia lucrărilor de construcţii.  

Executantul a realizat lucrările de construcţii montaj pe baza contractului Nr. 42/10183/07.05.2018, încheiat 

cu UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ JUDEȚUL HARGHITA. 

 

 

Executantul: SC AZIMUT COM SRL, cu sediul în Acăţari, jud. Mureș. 

 

 

Cu ocazia cercetării vizuale ale lucrărilor executate pe teren prin verificările efectuate pe timpul execuției 

am constatat că lucrările executate sunt de calitate. Lucrările executate respectă prevederile proiectului și 

a caietelor de sarcini, precum și prevederile dispoziției de șantier Nr. 3 din data de 02.11.2017. 

Deasemenea, atât personalul muncitor cât şi personalul tehnic, a dat dovadă de pregătire profesională. 

 

 

Ţinând cont de cele scrise mai sus, propunem recepţia construcţiei la terminarea lucrărilor. 

 

 

Proiectant, 

SC EMIRNA SRL 

ing Neag Emil 

 

12089/10.06.2020


