
Conform Anexei nr. 2 din H.G. 343/2017- privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi 

instalaţii aferente acestora 

 

 

APROB: ADMITEREA                                                                                  Primar, 

                                                                                                                      

                                                                                                              

INVESTITOR:ORASUL DETA  

 

PROCES - VERBAL DE RECEPŢIE 

LA TERMINARE LUCRARI 

                                                            Nr.   9191     din _27.09.2022_ 
 

privind execuţia lucrărilor de construcţii aferente investiţiei 

,,CONSTRUIRE TEREN DE FOTBAL CU GAZON SINTETIC ORAȘ DETA, STR. ELENA 

GHENESCU, NR. 23, JUD. TIMIȘ ,,, lucrări executate în cadrul contractului nr.        8491    din         

24.09.2021, încheiat între:   

                    ORAȘUL DETA, prin PRIMAR ROMAN PETRU și EC. VULPE MIHAELA 

Şi 

                        SC JAFAR CONCEPT SRL      

1. Imobilul care face obiectul investiţiei se identifică după cum urmează:  

- adresa administrativă: Jud. Timiș, Oraș Deta, Str. Elena Ghenescu, Nr. 23  

- număr cadastral/număr topografic:  

- număr carte funciară:  

2. Lucrările au fost executate în baza Autorizaţiei de construire nr.       28   -      12.11.2021        

, eliberată de Orașul Deta 

                                                           

la data de ___________12.11.2021______, cu valabilitate până la data:  _____12.11.2022_______ 

3.Comisia de recepţie şi-a desfăşurat activitatea de la data: 27.09.2022, până la data: 27.09.2022 , 

fiind formată din:  

1. Preşedinte(nume şi prenume):  

Membri(nume şi prenume, autoritatea publică care i-a desemnat): 

2.    

3.    

4.    

5.    

4. Au mai fost prezenţi (nume şi prenume, calitatea, semnătura): 

1. executant:     SC JAFAR CONCEPT SRL  

2. proiectant:  

 

5. Secretariatul a fost asigurat de : 

                                            -                                                    

6. Constatările comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor:  

6.1. Capacităţi fizice realizate: 

Construirea unui teren de fotbal cu dimensiuni de 44mx22m, cu suprafața de joc de 40mx20m, 

pantă de drenare 1%; Terenul de fotbal este realizat cu gazon sintetic  cu fir din polietilenă cu dim. 

de 60mm, infrastructura din straturi piatră spartă, balast și geotextile. Împrejmuirea suprafeței de 

joc, de 6,00 până la 2,00 m, realizată din plasă de sârmă împletită,montare plasă de protecție de la 

2,00 m la 6,00 m.Montare stâlpi metalici, realizare trotuar din beton perimetral, trotuar de acces și 

platformă de așteptare din pavele de beton; Realizare sistem de iluminat.  

 

 



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 expertizelor tehnice, ridicărilor 

topografice, 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 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 şi care prin natura lor implică nerealizarea uneia sau a mai multor cerinţe fundamentale, 

caz în care se impun expertize tehnice, reproiectări, refaceri de lucrări şi altele: 

NU ESTE CAZUL 

6.5. Valoarea finală a lucrărilor executate este de        [lei, cu şi fără TVA]: 

   432.390,00 lei fără TVA 

528,824,10 lei cu TVA 

 

 

 

6.6. Perioada de garanţie:  - 

6.7. Alte constatări, inclusiv ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei : 

NU ESTE CAZUL 

 

 

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

X admiterea recepţiei la terminarea lucrărilor; 

epţiei la terminarea lucrărilor; 

8. Comisia de recepţie motivează decizia luată prin:  

LUCRĂRILE CORESPUND DIN PUNCT DE VEDERE CANTITATIV ȘI CALITATIV 

9. Comisia de recepţie recomandă luarea următoarelor măsuri: - 

10. Prezentul proces - verbal, conţinând ……………2…………… file şi ………………...…-

………. anexe numerotate, cu un total de………-………..file, a fost încheiat 

astăzi……27.09.2022……………., în  ……5……. exemplare. 

11. Alte menţiuni 

 

 

 

Comisia de recepţie (semnătura) 

1. Preşedinte:  

 

 

 

Membri: 

1.  

2.  

3.  

4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alţi participanţi 

 

 

 

Executant: SC JAFAR CONCEPT SRL   



  

 


