
ROMÂNIA 
JUDEŢULSUCEAVA 

COMUNA COŞNA 
P R I M A R

D I P O Z I Ţ I E
privind numirea domnului ing. Huţanu Constantin, diriginte de şantier pentru urmărirea şi 
verificarea desfăşurării corecte a lucrărilor la Obiectivul "Lucrări de reabilitare la Şcoala

Gimnazială Coşna, judeţul Suceava"

Pardău Gavril -  primarul comunei Cosna, judeţul Suceava;
Având în vedere referatul compartimentului din aparatul de specialitate al primarului 

comunei Coşna înregistrat la nr.4475 din 24.07.2018;
In conformitate cu prevederile:
- art. 13 alin.3 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi 

completările ulterioare;
în temeiul dispoziţiilor art. 63 alin. (1) lit. c) si alin.4 lit. a), coroborat cu art. 68 alin. (1), 

art.115 alin.l litera „a” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicata, cu 
completările ulterioare;

D I S P U N :

Art.l. Se numeşte diriginte de şantier domnul ing.Huţanu Constantin pentru urmărirea şi 
verificarea desfăşurării corecte a lucrărilor la Obiectivul "Lucrări de reabilitare la Şcoala 
Gimnazială Coşna, judeţul Suceava”.

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.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.

Avizat penţjr^iegalitate, 
SECREŢAftţGOMUNĂ, 

Mariaba m n



«  >  c v a  i v r  jl
~ jf *_j w j»  i e i  n i r  M— f s ^ * _ j< = r

c o i v i i J T N r A  « n r c ^ î Ş i T - x j ^ - s w
judeţul Suceava, c o m u n a  Coşna, sat Coşna, nr, 1, cod poştal 727191 

tclcfon/fax: 0230/575142 
C F  15971184 

primariacosna@yahoo.com

Nr. 4475 din 24.07.2018

Se aprobă,

Subsemnatul, Arvinte Valentin, consilier urbanism în cadrul Primăriei Coşna,

- având în vedere următoarele:
o a fost încheiat contractul de execuţie lucrări nr. 4206 din 09.07.2018 pentru 

realizarea obiectivului „Lucrări de reabilitare la Şcoala Gimnazială Coşna, 
judeţul Suceava”;

o a fost emisă autorizaţia de construire nr. 6 din 16.07.2018 pentru realizarea 
obiectivului sus menţionat;

o a fost încheiat contractul de prestări servicii nr.4416 din 20.07.2018 cu II 
Huţanu Constantin Consulting pentru asigurarea serviciilor de diriginţie de 
şantier;

- ţinând cont de prevederile
o art. 13, alin (3) din Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii;
o art. 115, alin. (1) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală,

aduc la cunoştinţă emiterea unei dispoziţii de numire a dirigintelui de şantier în 
persoana domnului Huţanu C. Constantin, pentru urmărirea şi verificarea desfăşurării corecte a 
lucrărilor la obiectivul „Lucrări de reabilitare la Şcoala Gimnazială Coşna, judeţul Suceava”.

Referitor la cele arătate, rog dispuneţi.

Consilier urbariism
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