ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
COMUNA PÎNGĂRAŢI
PRIMAR
DISPOZIŢIE
privind organizarea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor privind obiectivul
”CONSTRUIRE POD PESTE PÂRÂUL OANȚU PUNCT BUDURCA,
COMUNA PÎNGĂRAȚI, JUD.NEAMȚ ”

PRIMARUL COMUNEI PÎNGĂRAŢI – Petru LUNGU-BORDEA
Având în vedere:
referatul de specialitate cu nr. 1076 din 06.02.2020 întocmit de doamna Țepeș-Nica Elena,
responsabil urbanism și amenajarea teritoriului;
adresa emisă de către S.C. TOPOTECNICS S.R.L. prin care înștiințează că lucrările privind
obiectivul „Construire pod peste pârâul Oanțu, punct BUDURCA, comuna Pîngărați, jud. Neamț” au fost
finalizate;
prevederile HGR 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de
construcţii şi instalaţii aferente acestora
În temeiul art.155 alin.(1) lit.d) si al alin.(5) lit.(a) coroborat cu prevederile art.196 alin.(1) lit.b) din
OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ

D I S P U N:
Art.1 – Se aprobă constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor privind obiectivul „Construire
pod peste pârâul Oanțu, punct Budurca, comuna Pîngărați, jud. Neamț” în următoarea componență:
Președinte : Ioan-Petronel MANCAȘ – viceprimar;
Membrii :
Valeria BROCEA;
Florica BOSTAN;
Elena ȚEPEȘ-NICA;
Constantin MOROȘANU
Ing. Marius NECHITA – inspector ISC;
Ing. Dănuț LUCAS – specialist CFDP.
Secretar comisie : Nicolae AVADANEI – diriginte șantier.
Art.2 – La recepția lucrării mai sus menționate vor fi prezenți în calitate de invitați, următorii:
Radu CHIRUȚĂ – proiectant;
reprezentant constructor.
Art.3 – Recepția la terminarea lucrărilor este programată pentru ziua de 12.02.2020, începând cu ora 1000,
în comuna Pîngărați, județul Neamț.
Art.4 – Comisia de recepție își va desfășura activitatea în baza prevederilor legale în vigoare privind
recepția lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora.
Art.5 - Secretarul comunei Pîngăraţi va asigura comunicarea prezentei dispoziţii Prefectului judeţului
Neamţ, în vederea exercitării controlului de legalitate, precum şi altor persoane, autorităţi şi instituţii
publice interesate.
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