
ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA ARINI 
PRIMAR

D I S P O Z I Ţ I E  
cu privire la constituirea Comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor 

a investiţiei „Reparaţii şi construire anexă la Dispensar Uman”

IOAN MORARU, primar al comunei Doma Arini, judeţul Suceava,
Luând în considerare:
- Referatul întocmit de domnul Conrad PETRESCU, Subinginer în cadrul primăriei Comunei 

Doma Arini, înregistrat sub nr. 2949 din 19.04.2018;
- Adresa înregistrată sub nr. 3776 din 29.03.2018 a S.C. EOLIANA S.R.L. prin care solicită 

organizarea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor pentru investiţia mai sus menţionată;
în baza prevederilor:
- art. 17, alin (4) şi art. 23, lit.„g” din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, 

republicată cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 3, art. 9, art. 10, art. 11, art. 15, art. 16, art. 17, art. 18, art. 19, art. 20 şi art. 23 din Hotărârea 

Guvernului nr. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind recepţia construcţiilor, cu 
modificările şi completările prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 343/2017;

- conform Contractului de lucrări nr. 7023 din data de 25.09.2017 şi a Actului adiţional 
nr. 8770 din data de 24.11.2017, perioada de garanţie este de 24 luni calendaristice de la data recepţiei 
la terminarea lucrărilor;

Văzând că nu este încălcat regimul conflictului de interese sau incompatibilităţi aşa cum sunt ele 
definite în Legea nr. 161/2003, cu modificările si completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 63 alin. (1) lit. „e”, art. 68 alin. (1), şi art. 115 alin. (1) lit. „a” din Legea 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

D I S P U N :

Art.l - Se constituie comisia de recepţie la terminarea lucrărilor a investiţiei „Reparaţii şi 
construire anexă la Dispensar Uman”, în următoarea componenţă:

Preşedinte: Anton Spiridon MAZĂRE -  viceprimarul comunei 
Membrii : Florin-Dorin ANISIEI -  referent cadastru 

Ing. Eugenia AGAPI -  specialist 
Ing. Marcel -  Vasile NACU -  specialist 
Dr. Ing. Sabin Adrian DRĂGAN -  reprezentant ISC 

Secretar : Sing. Conrad PETRESCU
Art.2 - La recepţie vor mai participa primarul comunei Doma Arini în calitate de investitor, iar 

în calitate de invitaţi, reprezentantul proiectantului S.C. URSVIO-BIOPROIECT, Ing. Viorel 
URSESCU, reprezentantul constructorului S.C. EOLIANA S.R.L., Ing. Gabriel - Rareş TUDOSE şi 
reprezentantul constructorului S.C. DORNA CONSTRUCT S.R.L., administrator Ioan POPOVICI.



Art.3 - Recepţia la terminarea lucrărilor pentru investiţia sus menţionată va avea loc la sediul 
Primăriei Comunei Doma Arini în data de 25.04.2018, ora 10:00, preşedintele Comisiei urmând a stabili 
programul desfăşurării recepţiei.

Art. 4 - Atribuţiile Comisiei de recepţie sunt cele prevăzute în Hotărârea Guvernului 
nr. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind recepţia construcţiilor, cu modificările şi 
completările prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 343/2017.

Art.5 - Primarul comunei va urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii, iar 
secretarul o va înainta Instituţiei Prefectului -  Judeţul Suceava, pentru control şi legalitate precum şi 
tuturor celor interesaţi.
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