
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA COŞNA 
PRI MAR

D I S P O Z I Ţ I E
privind numirea comisiei de recepţie finală la Obiectivul „Refacere infrastructură de interes local afectată

de inundaţii în comuna Coşna”

Gavril Pardău primarul comunei Coşna, judeţul Suceava;
Analizând referatul nr.7220 din 04.12.2018 al compartimentului de urbanism din aparatul de specialitate 

al primarului comunei Coşna şi adresa nr. 1818 din 04.12.2018 înaintată de S.C. WENETI CONSULT SRL, 
înregistrată la Primăria comunei Coşna sub nr.7225 din 04.12.2018;

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. I 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:

Artl.Se numeşte comisia de recepţie finală la Obiectivul „Refacere infrastructură de interes local 
afectată de inundaţii în comuna Coşna” , în următoarea componenţă:

Preşedinte:Iuga Dorina- reprezentant al proprietarului;
Membrii:Arvinte Valentin-ing.consilier urbanism;
Huţanu Constantin-ing. constructor-specialist ;
Art.2.Comisia de recepţie se întruneşte la data de 10.12.2018, 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. Prevederi le 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.

Coşna, 04.12.2018
Nr. i h

PRI MAR,

Gavril Pardău

Avizat pentru lealitate, 
Secretar comnhă, 

Mamaia Ivan
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Nr. 7220 din 04.12.2018

R E F E R A T

Subsemnatul, Arvinte Valentin, consilier urbanism în cadrul Primăriei Coşna, având în vedere 
adresa nr. 6262/22.10.2018 înaintată de SC WENETI CONSULT SRL prin care notifică expirarea 
perioadei de garanţie la obiectivul „Refacere infrastructura de interes local afectată de inundaţii în 
comuna Coşna” obiectiv realizat în baza contractului de execuţie lucrări nr. 6230/23.11.2016, 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;
- un inginer specialist -  ing. Huţanu Constantin;

Anexez alăturat adresa nr. 1218/15,10.2018, înregistrată la Primăria Coşna la numărul 
22.10.2018 înaintată de constructor prin care solicită efectuarea recepţiei finale.

Referitor la cele arătate, rog dispuneţi.

Consilier urbanisr
Ii

Ing. ArvintelVăl întin
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S.C.WENETI CONSULT S.R.L
Bucureşti Valea Oltului Nr.26 BI.D32Sc.B Ap. 18 

Tel: 0744536206 fax 021 3177850 email: weneticonsult@gmail.com

Către: PRIMĂRIA COSNA, strada Principala nr, 1, Cosna
jud. Suceava

Nr.Inreg. 1818/04.12,2018
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CERERE

Prin prezenta subscrisa S.C. WENETI CONSULT S.R.L , 
J40/17219/2008, CIF R024580100, prin Pintilei Nela in calitate de 
Administrator, va roaga sa aveţi amabilitatea de a convoca Comisia de 
recepţie pentru efectuarea recepţiei finale pentru lucrarea „DECOLMATARE 
ALBIE PARAU TESNA SI BANCU" efectuata in baza contractului de lucrări 
nr. 6230/23.11.2016.

Va mulţumim anticipat!

Cu stima,

Administrator, 
Ec. Pintilei Nela

J40/17219/2008 CIF R024580100 
CAPITAL SOCIAL 500 LEI
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