
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA COŞNA 
PRI MAR

D I S P O Z I Ţ I E
privind numirea comisiei de recepţie finală ia Obiectivul „Modernizare drumuri comunale în satele Coşna

şi Teşna, judeţul Suceava”

Gavril Pardău primarul comunei Coşna, judeţul Suceava;
Analizând referatul nr.5220 din 07.09.2018 al compartimentului de urbanism din aparatul de specialitate 

al primarului comunei Coşna şi adresa nr.1810 din 03.08.2018 înaintată de S.C. CASA DESIGN SRL, 
înregistrată la Primăria comunei Coşna sub nr.5107 din 03.09.2018;

Având în vedere prevederile:
- art.24 şi art.25 din H.Gnr.273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind recepţia 

construcţiilor cu modificările şi completările ulterioare;
în temeiul prevederilor art.63 alin.l litera „e”, art.68 alin.l şi art.115 alin.l litera „a” din Legea 

nr.215/2001 a administraţiei publice locale republicată, modificată şi completată;

DI SPUN:

ArLl.Se numeşte comisia de recepţie finală la Obiectivul „Modernizare drumuri comunale în satele 
Coşna şi Teşna, judeţul Suceava”, în următoarea componenţă:

Preşedinte:Iuga Dorina- reprezentant al proprietarului;
Membrii :Arvinte Valentin-ingxonsilier urbanism;
Huţanu Constantin-ing. constructor-specialist ;

Tudose Rareş-ing. specialist;
Popovici Mariana-ing.-diriginte de şantier pe parcursul derulării lucrărilor;
Art.2.Comisia de recepţie se întruneşte la data de 20.09.2018, ora 10,00, la sediul Primăriei comunei

Coşna.
Art.3.(l). Prezenta dispoziţie are caracter individual şi poate fi contestată de persoana nemulţumită la 

sediul Primăriei Comunei Coşna, Judeţul Suceava, în termen de 30 zile de la data comunicării acesteia, putând 
solicita revocarea, în tot sau în parte, a acesteia.

(2) Soluţionarea contestaţiilor depuse în condiţiile alin. (1) este de competenţa Primarului Comunei 
Coşna, Judeţul Suceava.

(3) Primarul Comunei Coşna, Judeţul Suceava, soluţionează contestaţiile depuse, în termen de 30 de zile 
calculate în condiţiile Codului civil.

(4) împotriva măsurilor dispuse potrivit prevederilor alin. (2), persoana nemulţumită se poate adresa 
instanţei de contencios administrativ, Tribunalul Suceava, conform Legii nr.554/2004 privind contenciosul 
administrativ cu modificările şi completările ulterioare.

Art.4.Prevederile prezentei dispoziţii, se comunică de către secretarul comunei Coşna, factorilor interesaţi 
şi Instituţiei Prefectului Judeţul Suceava, pentru controlul de legalitate, în termenul prevăzut de lege.
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Nr. 5220 din 07.09.2018

adresa nr. 5107/03.08.2018 înaintată de SC CASA DESIGN SRL prin care notifică expirarea perioadei 
de garanţie la obiectivul „Modernizare drumuri comunale în satele Coşna şi Teşna, judeţul Suceava” 
obiectiv realizate în baza contractelor de execuţie lucrări nr. 1557/3720.03.2014, aduc la cunoştinţă 
necesitatea emiterii unei dispoziţii privind numirea Comisiei de recepţie finală..

în conformitate cu prevederile HG nr. 343/2017 referitoare la modificarea Hotărârii 
Guvernului nr. 273/1994, comisia de recepţie finală este organizată de către proprietar.

„Cap, III Recepţie finală"

Art. 24. — ” Recepţia finală este organizată de către proprietar■, acesta stabilind data de începere a
recepţiei finale..."
Art. 25 -  "(l)D in componenţa comisiei de recepţie finală fac parte:

a) un reprezentant desemnat de către proprietar, care este şi preşedintele comisiei;
b) ...
c 1—3 specialişti în domeniul lucrărilor de construcţii supuse recepţiei, în funcţie de categoria şi 

clasa de importanţă a construcţiilor, desemnaţi de investitor..."
"(2) Reprezentanţii executantului şi ai proiectantului participă, în mod obligatoriu, în calitate 

de invitaţi, la recepţia finală."

Avînd în vedere categoria de construcţie a cărei recepţie trebuie realizată se impune numirea 
unei comisii formată din:

- viceprimarul comunei Coşna -  preşedinte ca reprezentant al proprietarului (investitorului);
- responsabilul urbanism din cadrul Primăriei Coşna;
- trei ingineri specialişti - ing. Popovici Mariana -  diriginte de şantier pe parcursul

derulării lucrărilor
- ing. Huţanu Constantin;
- ing. Tudose Rareş

Anexez alăturat adresa nr. 5107/03.09.2018 înaintată de constructor prin care solicită 
efectuarea recepţiei finale.

Referitor la cele arătate, rog dispuneţi.

Consilier urbanism,



Cura Humorului, str. Glrii nr. 3,725300, jud. Suceava 
tel/fax: 0230 233 081 

email: 0ffke@casadesi2nsuceava.ro 
Web: www.casadesignsuceava.ro

Către:
Comuna Cosna 
jud. Suceava

Referitor la contractul de lucrări nr. 1557/37/492/20.03.2014 avană ca obiect 
“Modernizare drumuri comunale in satele Cosna si Tesna din comuna Cosna, judeţul 
Suceava”,

Subscrisa, S.C. CASA DESIGN S.R.L., cu sediul în Loc. Gura Humorului, Str.Garii, 
nr.3, Jud.Suceava, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J33/31/2002, având cod fiscal 
R014412788, tel./fax 0230233081, reprezentată legal prin Badaluta Adrian în calitate de 
Administrator,

Prin prezenta, va aducem la cunoştinţa ca a expirat perioada de garanţie acordata 
lucrării.

In conformitate cu a r t  24 din HG 343/2017, se prevede ca : “Recepţia finala este 
organizata de proprietar, acesta stabilind data de începere a recepţiei finale, in 
maximum 10 zile de la expirarea perioadei de garanţie.”

In conformitate cu art. 22, alin.l, lit. f) din L10/1995 cu modificările si completările
ulterioare, este prevăzut ca: „ Investitorii....au următoarele obligaţii principale referitoare la
calitatea construcţiilor f) efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor de construcţii precum 
si a recepţiei finale la expirarea perioadei de garanţie”.

Având in vedere cele mai sus menţionate, va rugam sa organizaţi recepţia finala si sa 
ne comunicaţi data si ora acesteia.

In acest sens, va informam ca din partea S.C. CASA DESIGN S.R.L. va participa la 
recepţie dl. ing. Negara Gheorghe.

Cu stima,
S.C. CASA DESIGN S.R.L 
Cons. Jur. Rotar Nicoleta
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