
ROMÂNIA 
JUDEŢULSUCEAVA 
COMUNA COŞNA 

PRI MAR

D I S P O Z I Ţ I E
privind numirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor la Obiectivul „Amenajare teren de sport la

Şcoala Gimnazială Coşna, judeţul Suceava”

Gavril Pardâu primarul comunei Coşna, judeţul Suceava;
Analizând referatul nr.3297 din 18.05.2018 al compartimentului de urbanism din aparatul de specialitate 

al primarului comunei Coşna şi adresa nr.739/2943/07.05.2018 a S.C.TOMOROGA CONSTRUCT SRL;
Având în vedere prevederile:
- art.4, art.9 şi art.ll din anexa la H.Gnr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului privind recepţia 

construcţiilor, modificată prin HG nr.343/2017;
-anexa nr.2-recepţia Lucrărilor din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii republicată, 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:

Art.l.l.Se numeşte comisia de recepţie la terminarea lucrărilor la Obiectivul „Amenajare teren de 
sport la Şcoala Gimnazială Coşna, judeţul Suceava” , în următoarea componenţă:

Preşedinte:Iuga Dorina-viceprimarul comunei;
Membrii:Arvinte Valentin-ing.consilier urbanism-repezentantul Primăriei comunei Coşna;
Tomoroga Ancuţa Vasilica-ing. specialist;
Piticariu Lucian-ing.specialist;
Drăgan Sabin Adrian- doctor inginer din partea ISC Suceava;
Secretardng.Bucur Romeo Valentin -diriginte de şantier;
2.Recepţia la Obiectivul „Amenajare teren de sport la Şcoala Gimnazială Coşna, judeţul Suceava” 

” va avea loc pe data de 22.05.2018, ora 10,00.
Art.2.(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.3.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.

Coşna, 18.05.2018
Nr.'f1?

Avizat pentru legalitate, 
Secretarjarmună, 

fana Ivan



< zjudeţul Suceava, comuna Coşna, sat Coşna, nr.l, cod poştal 727191 
tclcfon/fax; 0230/575142 

CF 15971184 
primariacosna@yahoo.com

Nr. 3297 din 18.05.2018

Subsemnatul, Arvinte Valentin, consilier urbanism în cadrul Primăriei Coşna, având în vedere 
adresa nr. 739/2943/07.05.2018 înaintată de SC TOMOROGA CONSTRUCT SRL prin care 
înştiinţează finalizarea lucrărilor la obiectivul „AMENAJARE TEREN DE SPORT LA ŞCOALA 
GIMNAZIALĂ COŞNA, JUDEŢUL SUCEAVA”, obiectiv realizate în baza contractelor de execuţie 
lucrări nr. 3812/10.07.2017, aduc la cunoştinţă necesitatea emiterii unei dispoziţii privind numirea 
Comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor.

în conformitate cu prevederile HG nr. 343/2017 referitoare la modificarea Hotărârii 
Guvernului nr. 273/1994, comisiile de recepţie pentru construcţii şi aferente acestora se vor numi de 
către investitor şi vor fi alcătuite din cel puţin 5 membri.

Art. 11. — (1 ) Din com ponenţa com isiei de recepţie ia te rm inarea  luc ră rilo r fac parte , în mod ob liga toriu :
a) un reprezentant desem nat de către investito r, care este şi preşedintele com isie i;
b) un reprezentan t desem nat de către au to rita tea  adm in is tra ţie i publice com petente care a emis 

autoriza ţia  de constru ire /des fiin ţa re ;
c) 1—3 specialişti în dom eniul lucră rilo r de construcţii supuse recepţie i, în funcţie  de categoria şi 

clasa de im portan ţă  a construc ţiilo r, desem naţi de inves tito r, a lţii decât cei im plicaţi în pro iectarea/execuţia  
ob iectivu lu i de inves tiţii; aceştia îşi desfăşoară activ ita tea  ca anga ja ţi ai in ves tito ru lu i, cu contract de muncă 
sau pe bază de contract de prestă ri servicii, ca persoană fiz ică au to riza tă , după caz, p o tr iv it legii.

(2 ) Com ponenţa com isiei de recepţie la te rm inarea  lucră rilo r prevăzută la a lin . (1 ) se 
com pletează, în mod ob liga to riu , cu:

a) un reprezentant desem nat de către Inspectoratu l de S ta t în C onstrucţii — I.S .C . în  urm ătoare le
cazuri:

— pentru obiective  de inves tiţii, ind ife ren t de sursa de finan ţare , care constau în realizarea de 
construcţii noi încadrate, conform  p revederilo r anexei nr. 3 la Hotărârea G uvernului nr. 766 /1997  pentru 
aprobarea uno r regulam ente priv ind  ca lita tea în construcţii, cu m od ificările  şi com pletările  u lterioare , în 
categoria de im portan ţă  A — „excepţiona lă", B — „deoseb ită" şi C — „no rm a lă ", precum şi în cazul lucră rilo r 
de in te rven ţii la aceste ca tegorii de construcţii;

— pentru  obiective  de inves tiţii de in teres pub lic sau social finan ţa te  to ta l sau parţia l din fonduri 
publice, care constau în realizarea de construcţii noi încadrate, conform  prevederilo r anexei nr. 3 la 
Hotărârea G uvernului nr. 766 /1997 , cu m odificările  şi com ple tările  u lte rioa re , în categoria  de im portanţă  D 
— „redusă", precum şi în cazul lucră rilo r de in te rven ţii la aceste ca tegorii de construcţii;

b) un reprezentan t desem nat de că tre  inspectorate le pentru  s itu a ţii de urgenţă  jude ţene /B ucureşti— 
Ilfo v , pentru  ca tegoriile  de construcţii prevăzute în Legea nr. 3 07 /2006  priv ind apărarea îm potriva  
Incendiilor, cu m od ificările  şi com ple tările  u lte rioa re ;

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 investitorului;
- responsabilul urbanism din cadrul Primăriei Coşna;

mailto:primariacosna@yahoo.com


- doi ingineri specialişti;
- reprezentantul Inspectoratului Judeţean în Construcţii Suceava.
Secretariatul lucrărilor Comisiei va fi asigurat de dirigintele de şantier, ing. Bucur Romeo 

Valentin.
Anexez alăturat adresa nr. 739/2943/07.05.2018 înaintată de constructor prin care anunţă 

finalizarea lucrărilor de construcţii.

Referitor la cele arătate, rog dispuneţi.

Consilier urbanism,

Ing. Arvinte Valentin
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C E R E R E
PENTRU CON\ OCAREA COMISIEI DE RECEPŢIE

Subscrisa Tom oroga C onstruct SRL. cu sediul in judeţul Bistriţa 
Nasaud. comuna Tiha Bargaului. satul Tureac. str principala, nr 59,

în conformitate cu prevederile art. 37. alin. (2) din Legea nr. 50 1991, 
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, declar că lucrările au fost 
executate in întregime în conformitate cu prevederile Autorizaţiei de construire .

Prin prezenta solicitam convocarea comisiei de recepţie pentru obiectivul 
“AM ENAJARE TEREN DE SPORT LA ŞCOALA GIM NAZIALA COSNA, 
JUDEŢUL SUCEAVA” conform contract nr. 3812/10.07.2017.

Cu stima,
S.C TOMOROGA CONSTRLCT S.R.L 

1NG. TOMOROGA BOGDAN


