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            APROB ADMITEREA 

         Primaria Orasului DETA 
 

 

 

PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR 

 
                                privind execuţia lucrărilor de construcţii aferente investiţiei:  

 

  ,, Extindere retea electrica de distributie de interes public in zona str.1 Mai,nr.32A-

11locuinte sociale, din oras Deta,jud.Timis,, PROIECTARE si  EXECUTIE lucrări executate în cadrul 

contractelor de proiectare si executie  lucrări nr. 1982  din 01.03.2022, încheiate între  Orasul DETA și 

S.C. M.D. ELECTRIC S.R.L., cu sediul social in  localitatea................., în calitate de executant. 

 

 1. Obiectivul care face obiectul investiției se identifică după cum urmează: 

 - adresa administrativă: Jud. Timiș, Oraș Deta, zona str.1 Mai,nr.32A-11locuinte sociale,  

 - număr cadastral/număr topografic: 402287, 403415,403958,400425, 403434 Deta 

            - număr carte funciară: CF 402287, 403415, 403958,400425, 403434 

 Pth. Nr.54/2022 executat de S.C. M.D. ELECTRIC S.R.L.-pct.lucru –.............................................. 
2. Lucrările au fost executate în baza Autorizaţiei de construire nr. 8 din data de 30.03.2022, 

eliberată de Primăria Orașului DETA, cu valabilitate până la data de  30.03.2023. 

3. Comisia de recepţie la terminarea lucrărilor şi-a desfăşurat activitatea în data de 24.10.2022,  fiind 

formată din: 

  

- Preşedinte:                       

- Membri:                      

         

 

- Secretar: P.F.A. RASVANESCU GHEORGHE 

Au mai fost prezenți la recepţie: 

                   Proiectant: S.C. M.D. ELECTRIC S.R.L. - Timisoara 

                    Ing.               - Proiectant 
 

       Executant: S.C. M.D. ELECTRIC S.R.L. - Timisoara 

 Ing.  

            5. Secretariatul a fost   asigurat de RASVANESCU GHEORGHE , diriginte de șantier autorizat în 

domeniul 9.1.-retele electrice, 8.1. autorizație nr. 20464/10.12.2010 

 

 6. Constatările comisiei de recepție la terminarea lucrărilor: 

6.1. Capacități fizice realizate : 34 locuri de consum -alimentare printr-un circuit nou subteran,executand 

urmatoarele lucrari:realizare coloana intre bornele trafo si tablou JT -L=30 m(4x7,5m)conductor din cupru tip 
1x150mmp - realizare LES 0,4 kV,L total=175m, din cablu tip AI 3X150+95Npozat in tub de protectie ;montare caseta 
stradala langa postul existent,in care se va lega coloana nou proiectata a transformatorului, echipare cu intrerupator 
tetrapolar automat de 250A-pozare cablu tip 3x50+25C , L=41 m (2x20,5m)din firida de distributie in tablourile de 



distributie si contorizare proiectate. Se vor monta: - firida de distributie E3+4=1 buc.; - tablou de distributie si 
contorizare monofazata cu 17 locuri de consum= 2 buc .;-priza de pamant de 10 ohmi pt. firida.  
 

        6.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate în Procesul-verbal de suspendare a procesului de 

recepție la terminarea lucrărilor, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, 

încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor și a 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 și în documentația de 

execuție din punct de vedere al prevenirii și al stingerii 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 fi 

înlăturate și care prin natura lor împiedică nerealizarea uneia sau mai multor cerințe fundamentale, caz în 

care se impun expertize tehnice, reproiectări, refaceri de lucrări și altele. 

 

Nu este cazul 
 

 6.5. Valoarea finală a lucrărilor executate este de  86.492,00 lei fără TVA și  102.925,48 lei cu 

TVA.  

 

 6.6. Perioada de garanție este de 24 luni. 

 

 6.7. 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/desființare, al Inspectoratului de Stat 

în Construcții – I.S.C., al direcțiilor județene pentru cultură/ Direcția pentru Cultură a Municipiului 

București sau al inspectoratelor județene pentru situații de urgență propun respingerea recepției etc.): 

 

Nu este cazul 
 

 7. În urma constatărilor făcute, comisia de recepție decide: 

 ADMITEREA RECEPȚIEI LA TERMINAREA LUCRĂRILOR 

pentru obiectivul de investiție: Extindere retea electrica de distributie de interes public in zona 
str.1 Mai,nr.32A-11locuinte sociale, din oras Deta,jud.Timis,, 
 

8. Comisia de recepție motivează decizia luată prin: 

 

 - Executantul și-a îndeplinit obligațiile în conformitate cu prevederile contractului și ale documentației de 

execuție; 

 

- S-a constatat respectarea prevederilor din autorizația de construire; 

 

- Existența adeverinței de confirmare a platii cotelor ISC eliberata de IJC Timis nr. DO-2022-384550-2 in 

data de  18.10.2022; 

 - Cartea tehnică a construcției a fost întocmită cu respectarea prevederilor HG nr.273/1994 si HG 343/2017 

completată; 

- Referatul privind modul de respectare a proiectului de execuție, pe parcursul derulării lucrărilor, întocmit 

de catre proiectant S.C. M.D. ELECTRIC S.R.L. - Timisoara; 

- Referatul  dirigintelui  de șantier cu privire la modul cum a fost executată lucrarea. 



  

         9. Comisia de recepție recomandă luarea următoarelor măsuri:  

- 

 

 10. Prezentul proces-verbal, conţinând 3 file, a fost încheiat astăzi 24.10.2022 la Primaria Orasului 

Deta, jud. Timis in 5 exemplare. 

 

 11. Alte mențiuni: Nu este cazul. 

 

COMISIA DE RECEPŢIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR 

 

- Preşedinte:       

   - Membri:   

         

         

        

        

 - Secretar:  

 

INVITAŢI: 

 

Proiectant: S.C. M.D. ELECTRIC S.R.L. - Timisoara 

 

Executant: S.C. M.D. ELECTRIC S.R.L. - Timisoara 

  

 

 

 


