
ROMÂNIA 
JUDEŢULSUCEAVA 

COMUNA COŞNA 
PRI MAR

D I S P O Z I Ţ I E
privind numirea comisiei de recepţie Ia terminarea lucrărilor ” Realizarea de instalaţie de alimentare 

cu energie electrică de rezervă pentru Primăria Coşna şi Şcoala Coşna”

Gavril Pardău primarul comunei Coşna, judeţul Suceava;
Analizând referatul nr.7051 din 26.11.2018 al compartimentului situaţii de urgenţă din 

aparatul de specialitate al primarului comunei Coşna şi adresa nr.176 din 26.11.2018 înaintată de 
S.C. RO UTIL INSTAL SRL Doma Arini, înregistrată la data de 26.11.2018 la Primăria comunei 
Coşna sub nr.7050 din 26.11.2018;

Având în vedere prevederile:
- art.4, art.9 şi art.ll 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.I şi ari. 115 alin.l litera „a” din Legea 

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

DI SPUN:

Art.l.Se numeşte comisia de recepţie la terminarea lucrărilor ” Realizarea de instalaţie de 
alimentare cu energie electrică de rezervă pentru Primăria Coşna şi Şcoala Coşna” , în următoarea 
componenţă:

Preşedinte:Iuga Dorina- reprezentant al proprietarului;
Membrii:Arvinte Valentin-ing.consilier urbanism;
Candrea Bozga Gavril -sing.specialist ;
Art.2.Comisia de recepţie se întruneşte la data de 27.11.2018, ora 10,00, la sediul Primăriei comunei

Coşna.
Art.3.(I). 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.PrevederiIe 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.



ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 
PRIMĂRIA COMUNEI COŞNA 
Nr.7051 din 26.11.2018

REFERAT

Subsemnatul Candrea Bozga Gavril, referent de specialitate în cadrul compartimentului 
situaţii de urgenţă, vă aduc la cunoştinţă despre necesitate numirii unei comisiei a recepţiei finale 
în cadrul Contractului de lucrări nr.3224 din 15.05,2018 încheiat cu S.C. RO UTIL INSTAL SRL 
Doma Arini, întrucât prin notificarea nr.168 din 12.11.2018 anunţă despre terminarea lucrărilor.

In conformitate cu prevederile HGnr.273/1994 cu modificările şi completările ulterioare:

art. 11. - ( I ) Din componenţa comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor fac parte, în mod 
obligatoriu:
a) un reprezentant desemnat de către investitor, care este şi preşedintele comisiei;
b) un reprezentant desemnat de către autoritatea administraţiei publice competente care a emis 
autorizaţia de construire/desfiinţare;
c) 1 - 3 specialişti în domeniul lucrărilor de construcţii supuse recepţiei, în funcţie de categoria şi 
clasa de importanţă a construcţiilor, desemnaţi de investitor, alţii decât cei implicaţi în 
proiectarea/execuţia obiectivului de investiţii; aceştia îşi desfăşoară activitatea ca angajaţi ai 
investitorului, cu contract de muncă sau pe bază de contract de prestări servicii, ca persoană fizică 
autorizată, după caz, potrivit legii.

Faţă de situaţia prezentată mai sus vă rugăm să desemnaţi comisia de recepţie finală pentru 
"Realizarea de instalaţie de alimentare cu energie electrică de rezervă pentru Primăria Coşna şi 
Şcoala gimnazială Coşna”;

REFERENT SPECIALITATE, 
Candrea Bozga Gavril


