ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
COMUNA DUMBRAVA ROŞIE
PRIMAR
DISPOZIŢIA
Nr. 115 din 06.05.2015
pentru constituirea comisiei de recepţie a serviciilor de plantare 10.000 puieti
salcam pentru realizarea de perdele forestiere de protectie pentru prevenirea
eroziunii solului
IOAN GRĂDINARU - PRIMAR AL COMUNEI DUMBRAVA ROŞIE, JUDEŢUL NEAMŢ
Având in vedere :
- adresa nr. 974 din 06.05.2015 transmisă de S.C. VALDO FOREST INDUSTRIES SRL
Piatra Neamt, înregistrată la Primăria Dumbrava Roşie sub nr. 6065 / 06.05.2015 prin
care se solicită înfiinţarea unei comisii pentru recepţia serviciilor de plantare puieti pe
terenuri degradate;
- Hotărârea Consiliului local Dumbrava Roşie nr. 52 din 16.07.2014 pentru aprobarea
Convenţiei de Colaborare între Ministerul Mediului, Unitatea de Management al Proiectului
”Controlul Integrat al Poluării cu nutrienţi” şi Consiliul local al comunei Dumbrava Roşie;
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 de recepţie a serviciilor de plantare 10.000 puieti
salcam pentru realizarea de perdele forestiere de protectie pentru prevenirea eroziunii
solului,potrivit Convenţiei de Colaborare între Ministerul Mediului, Unitatea de
Management al Proiectului ”Controlul Integrat al Poluării cu nutrienţi” şi Consiliul Local al
comunei Dumbrava Roşie în următoarea componenţă;
1. ALEXANDRU VASILE viceprimar - preşedinte
2. MESINA VASILE – inspector Compartiment Consultanta Agricola - membru
3. CHIRILA FLORIN - Sef district Ocolul Silvic Roznov – membru
4. TEPES RODICA CRISTINA- inspector compartiment impozite si taxe membru
5. STAHIE MARIA NICOLETA- inspector compartiment impozite si taxe membru
6. CIOBANU ANA-inspector urbanism - membru
7. CHIRITESCU ELENA - secretar - mebru
Invitati:
- reprezentantul S.C. VALDO FOREST INDUSTRIES SRL Piatra Neamt
- IOAN GRADINARU- Primarul comunei Dumbrava Rosie
Art. 2. Membrii comisiei isi vor desfasura activitatea in data de 07.05.2015
incepand cu ora 11,00 urmand ca in functie de situatia existenta in teren ,sa
intocmeasca documentatia aferenta celor constatate in conformitate cu prevederile
legale.
Art. 3 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 Chiritescu
R/P/Elena Chiritescu
4ex./06.05.2015
Dosar:Dispoziţii primar
Dosar Comisie recepţie/contabilitate

