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DISPOZIŢIA 
Nr.  44  din  19.02.2015 

pentru constituirea comisiei  pentru recepţia finală a  lucrării  – „Modernizare  drumuri săteşti  DS 233  

km 0.000+0.520  sat Izvoare si DS 233 km 0.520+0.662 sat Izvoare  “ comuna Dumbrava Roşie, judeţul 

Neamţ.  
 

                                                            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 adresele nr. 87 din 16.02.2015 a  SC  PRO SALUBRITATE DUMBRAVA 

ROSIE  SRL, înregistrata la Primăria Dumbrava Roşie sub nr.1980  din  16.02.2015  prin care 

se solicită înfiinţarea unei comisii pentru recepţia finală a  lucrării„„Modernizare  drumuri 

satesti - DS 233  km 0.000+0.520  sat Izvoare si DS 233 km 0.520+0.662 sat Izvoare  “ 
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 a lucrării „Modernizare  drumuri 

satesti - DS 233  km 0.000+0.520  sat Izvoare si DS 233 km 0.520+0.662 sat Izvoare  

“comuna Dumbrava Roşie, judeţul Neamţ,in următoarea componenţă: 

       1. VASILE ALEXANDRU  viceprimar - preşedinte  

       2.  STOIAN DOMINTE VASILE – sef serviciu SVSU - membru 

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

 4.  MAFTEI CLAUDIU – inginer specialist – membru 

 5. LAZAREC EUGEN – inginer specialist - membru  

Secretariatul comisiei va fi asigurat de  TURTICĂ GHEORGHE – diriginte şantier .  

         Art.2 La recepţia finală vor participa : 

    IOAN GRĂDINARU - primar -reprezentantul investitorului 

    I.I. ILIESCU VALENTIN  - proiectant 

    SC PRO SALUBRITATE DUMBRAVA ROSIE SRL- executant 

    Art. 3 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. 4 Secretarul unităţii administrativ teritoriale va asigura aducerea la cunoştinţă 

publică a prezentei dispoziţii prin afişare şi o va comunica persoanelor şi instituţiilor 

interesate 

 

 

PRIMAR, 

                        IOAN GRĂDINARU 

                                                                                             Avizat pentru legalitate, 

                                                                                               SECRETAR, 

                                                                                             ELENA CHIRITESCU 

 
R/P/Elena Chiritescu 
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