
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 

COMUNA DUMBRAVA ROŞIE 

PRIMAR 
 

DISPOZIŢIA 

Nr. 101 din 20.04.2015 

privind  constituirea comisiei  pentru recepţia lucrării 

,, Alimentare cu energie electrica - Platformă de depozitare si gospodărire a gunoiului de grajd si 

deseuri menajere- tarla Movilita comuna Dumbrava Rosie,, 
 

             IOAN GRĂDINARU -  PRIMAR AL COMUNEI DUMBRAVA ROŞIE, JUDEŢUL NEAMŢ; 

 Având în vedere prevederile art. 4, art. 6, art. 7 şi art. 8 art. 14 şi art. 18 din H.G. nr. 273/1994, 

privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora cu 

modificările şi completările ulterioare: 

         Văzând adresa nr. 182 din 20.04.2015  a S.C. ELECTRIC VOLT  SRL PIATRA NEAMŢ, 

înregistrată la Primăria Dumbrava Roşie sub nr. 5350  din 20.04.2015  prin care se solicită înfiinţarea 

unei comisii pentru recepţia lucrărilor de construire ,, Alimentare cu energie electrica - Platformă de 

depozitare si gospodărire a gunoiului de grajd si deseuri menajere- tarla Movilita comuna Dumbrava 

Rosie,, Judetul Neamţ. 
In temeiul dispoziţiilor art. 63, alin. (1) lit. art. 68, alin.(1) şi art. 115, alin. (1), lit. „a” din Legea 

nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

D I S P U N : 

           Art. 1- Se constituie comisia pentru recepţia la terminarea lucrărilor de construire:  

 ,, Alimentare cu energie electrica - Platformă de depozitare si gospodărire a gunoiului de grajd si 

deseuri menajere- tarla Movilita comuna Dumbrava Rosie,, Judetul Neamţ.în următoarea componenţă:  

1. ALEXANDRU VASILE -viceprimar - preşedinte  

2. STOIAN VASILE - sef S.V.S.U. Dumbrava Rosie-membru 

3.   CIOBANU  ANA  – inspector cu atribuţii urbanism- membru 

4.   CHIRITESCU ION - consilier local membru 

5.   CONSTANTINESCU FELICIA - inginer membru 

Art. 2  Comisia se va intruni in data de  21 aprilie 2015 ,ora 11,00 ,la sediul Primariei comunei 

Dumbrava Rosie. 

            Art. 3  La receptia lucrarii mai sus mentionate vor fi prezenti in calitate de invitati,urmatorii: 

 - Ioan Gradinaru - Primarul comunei Dumbrava Rosie 

 - Lungu Razvan - proiectant din partea SC Electric Volt SRL.Piatra Neamt 

 - SC ELECTRIC VOLT SRL PIATRA NEAMT - executant 

Art.4 Atribuţiile comisiei sunt stabilite prin H.G. nr. 273/1994, privind aprobarea 

Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora cu modificările şi 

completările ulterioare: 

Art. 5 Secretarul unităţii administrativ teritoriale va asigura aducerea la cunoştinţă publică a 

prezentei dispoziţii prin afişare şi o va comunica persoanelor şi instituţiilor interesate. 

 

PRIMAR, 

                    Ing.  IOAN GRĂDINARU 

                                                                                 Avizat pentru legalitate, 

                                                                                               Secretar,                                                                                             
Elena Chiriţescu 

R/P/Elena Chiriţescu 

4ex./ 20.04.2015  
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Dosar Comisie recepţie/contabilitate  


