
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 

COMUNA DUMBRAVA ROŞIE 

PRIMAR 
 

DISPOZIŢIA 

Nr. 22  din 26.01.2015  

privind constituirea comisiei  pentru recepţia finală a lucrării  

 „ LUCRĂRI  REPARAŢII ATELIER ŞCOALA DUMBRAVA ROŞIE”  

 

                                                            IOAN GRĂDINARU 

PRIMAR AL COMUNEI DUMBRAVA ROŞIE, JUDEŢUL NEAMŢ 

 Având în vedere referatul nr.877 din 23.01.2015 întocmit de inspectorul cu atribuţii 

urbanism din apartul de specialitate al primarului;  

 In conformitate cu prevederile Legii 10/1995 privind calitatea in constructii,cu 

modificările şi completările ulterioare,prevederile H.G. nr. 273/1994, privind aprobarea 

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

modificările şi completările ulterioare: 

In temeiul dispoziţiilor art. 63, alin. „1”, lit. „e”, 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 finală la terminarea lucrărilor de 

construire„ LUCRARI  REPARAŢII ATELIER ŞCOALA DUMBRAVA ROŞIE” ,în 

următoarea componenţă:  

1. ALEXANDRU VASILE -viceprimar - PREŞEDINTE  

2. NEACŞU CONSTANTIN – diriginte şantier - SECRETAR 

3. ANA CIOBANU MEMBRU   – inspector cu atribuţii uat- MEMBRU 

4. NEMŢEANU GABRIEL – specialist - MEMBRU 

5.  CHIRIŢESCU  IOAN   – consilier local - MEMBRU 

Art. 2 (1) Comisia de recepţie finală mentionata la art.1 are obligaţia efectuării 

recepţiei finale a lucrărilor executate în contractul de lucrari nr.13105/18.10.2012 . 

       (2) Secretariatul comisiei de recepţie finală va fi asigurat,potrivit legii,de 

dirigintele de şantier care a asigurat serviciile de dirigenţie şantier în cadrul contractului de 

execuţie lucrări nr. 13105/18.10.2012 . 

Art.3 La recepţia finală vor participa : 

    Ioan Grădinaru - primar -reprezentantul investitorului 

   SC MMS CONSULTING  SRL- proiectant 

   SC COMORE PROD SRL - executant 

Art.4 Secretarul comunei Dumbrava Roşie 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./26.01.2015 

Dosar:Dispoziţii primar 


