
ROMANIA 4Of)
JUDETULCONSTANTA
COMUNA PEŞTERA
PRIMAR

D I S P 0 Z I T I A
privind constituirea si numirea comisiei pentru receptia la terminarea lucrarilor la obiectivul
de investitie”CONSTRUIREARETELEI DE APA UZATA ÎN COMUNA PESTERA,JUDETUL
CONSTANTA„

NICOLETAVRABIE,primarul comunei Pestera, judetul Constanta;
Având în vedere:
- adresa nr. 656/26.11.2022 a S.C. . Proconstrind S.RL. Galaţi, înregistrată la Primaria comunei Peştera

sub nr.8187/26.l 1.2021 în care ne aduce la cunostinţă faptul că în data de 17.11.2021 au fost finalizate lucrarile
executate la obiectivul de investitie”Construirea reţelei de apă uzată în comuna Pestera, judetul Constanţa „conform contract de lucrari nr. 3/21.01.2019 şi adresa nr. 91/03.03.2022 a S.C. Electroactiv S.R.L.Medgidia,
înregistrată la noi sub nr. MIG/03.03.2022 prin care ne comunică că la data de 03.03.2022 a finalizat lucrarea de
racordare la energie electrică a Statiei de epurare ape uzate şi a staţiilor de pompare a apelor uzate, conform
contract nr. 41/28.12.2021;

- dispozitiile art.10, alin.(l), lit.a” din H.G.nr.273/14.06.1994privind aprobarea Regulamentului de receptie a
lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, modificata si completata prin H.G.343/2017 ;

"f\ Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;
Tinand seama de dispozitiile art.155 alin.(l),lit.d” si e” alin.(S), lit.c” din O.U.G. nr. 57 / 2019 privind Codul

- dispozitiile art.243,a1in.(1),1it.a”dinO.U.G. nr. 57 / 2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si
completarile ulterioare ;
În temeiul art.l96 alin.(l) lit.b si art. 197 alin.(l) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu

modificarile si completarile ulterioare;
D 1 S P U N :

Art. 1. —— Se constituie comisia de receptie la terminarea lucrarilor la obiectivul de investitie
„Construirea reţelei publice de ape uzate în comuna Peştera, judetul Constanta,” care va functiona în
următoarea componenţă :

Preşedinte : Mocanu Silviu-Leonard— Viceprimarul comunei
Membrii: Vrînceanu Adrian — consilier sup.birou urbanism, protectia mediului

Oprea Constantin -consilier sup.comp. administrarea domeniului public si
privat al comunei Peştera
Ionica Ion, cons.superior comp. Buget finanţe contabilite

reprezentant I.S.C. Constanţa
Marilena Mălai — specialist construcţii edilitare

Secretar : Bacula Iancu — diriginte de santier .”\ Art. 2.- La receptia lucrari mai sunt mentionate vor fi prezenti în calitate de invitati, urmatorii:
““ - reprezentant S.C. PROCONSTRIND S.R.L. GALATI — constructor ;

- reprezentant S.C. ELECTROACTIV S.R.L. MEDGIDIA — constructor
— reprezentant S.C. ALLPLAN PROIECT S.R.L CONSTANTA-proiectant
- reprezentant BLUEPRlNT PROJECTS S.R.L.IAŞI - proiectant

Art. 3.- Receptia la terminarea lucrărilor este programată pentru ziua de 28.03.2022 , ora 10:00 în
comuna Pestera, judetulConstanta.

Art.4. -Secretarul general al comunei va transmite prezenta dispozitie, în termen legal: Instituţiei
Prefectului judeţul Constanţa şi persoanelor nominalizate pentru aducerea la îndeplinire.

PR IM A R, Pestera, 22.03.2022
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