
R O M A N I A 

JUDETUL  NEAMT 

COMUNA DOBRENI 
P R I M A R , 

 

 

D I S P O Z I Ţ I E 

Nr. 84  din  11.10.2020   

 

  privind constituirea comisiei de recepţie la terminarea 

           lucrărilor  la obiectivul „ Extindere si modernizare dispensar uman,  

comuna Dobreni, judetul Neamt” 

 

Vasilica CRETU, primar al comunei Dobreni, judetul Neamţ ; 
Având în vedere: 

          - prevederile art. 37 alin. (2) din  Legea nr. 50 din 29 iulie 1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată cu modificările şi  
completările  ulterioare;  

 -  Ordinul MDRL nr. 839/2009 – Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 

50/1991, cu modificarile si completarile ulterioare ;  

         -  Hotărârea Guvernului nr. 273/1994 privind  aprobarea Regulamentului de 

recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora,  modificata si 

completata prin Hotărârea Guvernului nr. 343/2017 ; 

          -   dispozitiile  Legii nr 273/2006 privind Finantele Publice Locale; 

  -  dispozitiile  HCL nr 16/25.02.2019  privind aprobarea indicatorilor tehnico – 

economici la investitia „Extindere si modernizare dispensar uman, comuna 

Dobreni, judetul Neamt” 
 -  Contractul  de proiectare si executie nr. 6525/02.11.2018 incheiat cu SC Andrei 

& Marius SERVCO SRL in asociatie cu SC CADVYLL CONST SRL” pentru 

proiectarea, executia si asistenta in executie a lucrarii „Extindere si modernizare 

dispensar  uman, comuna Dobreni, judetul Neamt”; 

       In temeiul art. 155, privind „Atributiile primarului”, alin (1), lit. d) si alin. (5), lit. 

f), art. 196 privind „Tipurile de acte administrative”, alin. (1), lit. b), 

Emit următoarea : 

D I S P O Z I Ţ I E: 
 

Art.1. Se  constituie comisia de recepţie la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de 

investitii „Extindere si modernizare dispensar, comuna Dobreni, jud Neamt”, în 

următoarea componenţă: 
1. Presedinte – Ariton Vasile  – Viceprimar  

2. Membru  – Mustata Ciprian – Inginer specialist constructii 

3. Membru –  Mancas Octavian Mihai – Consilier juridic; 

4. Membru -   Marius Nechita  - Reprezentant ISC  –  IJC Neamt 

5. Membru –  Iosub Emanuel – Inginer expert instalatii 

6. Secretar – Dascalu Iulian  – Diriginte de santier – Secretar al comisiei de 

receptie; 



 

 

 

 

Art.2. Comisia de recepţie va examina:  

a)  respectarea  prevederilor  din  autorizaţia  de construire,  precum  şi avizele şi 
condiţiile de execuţie  impuse  de  autorităţile  competente. 

b)  executarea  lucrărilor  în  conformitate  cu  prevederile  contractului,  ale 

documentaţiei   de  execuţie  şi  ale reglementărilor  specifice,  cu respectarea 

exigenţelor  esenţiale,  conform  legii ;  

c)  referatul  de  prezentare  întocmit  de  proiectant  cu  privire  la  modul  în care a 

fost  executată  lucrarea.  Beneficiarul va  urmări  ca  această  activitate  să  fie 

cuprinsă  în  contractul  de  proiectare ;  

d)  terminarea  tuturor  lucrărilor  prevăzute  în  contractul  încheiat  între  beneficiar 

şi executant şi în  documentaţia  anexată  la  contract.  

 

Art.3. Secretarul  comunei Dobreni va comunica şi înainta prezenta dispoziţie 
autorităţilor şi persoanelor interesate. 

                

 

 

     

                       PRIMAR, 

                VASILICA CRETU                                    

                                                                          

Secretar General, 

                                                                           Sanda Daniela Petrescu    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


