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DISPOZITIE nr.37
din l4 iunie 2021

Cu privire la instituirea Comisiei

de recepfie la terminarea lucr[rilor

in conformitate cu prevederile art. 54 al Legii nr. 436/2006 privind administralia public[

locall, cu modificirile qi completlrile ulterioare, l,egii nr. 72111996 privind calitatea in

construcfie, cu modificirile qi complet[rile ulterioare, Hotlririi (iuvemului Republicii Moldova

nr.28511996 cu privire la aprobarea Regulamentultti de receplie a constructiilor 9i instalaliilor

aferente, emit prezenta DISPOZIIIE:
1. Se instituie Comisia de recepfie la terminarea lucrIrilor la obiectul ,,Lucrlri de reparalie 9i

intrefinere a drumurilor publice locale de interes raional din raionul Str[Eeni in anii 2A19'2024,

in urm6toarea componen|6:

TAMACIUC Pavel - preqedinte al raionului, preqedintele comisiei

- vicepregedinte al raionului
- qef al Secliei construclii, urbanism qi infrastructura drumurilor

din cadrul Direcliei economie gi infrastructurI

- consilier raional

- consilier raional

' consilier raional
- consilier raional
- responsabil tehnic.

Reprezentantul administrafiei publice locale pe teritoriul cdreia este situat6 construcfia.

2. Se pune in sarcina Comisiei:

- examinarea gi verificarea lucrlrilor de construcfie la obiectul ,,Lucriri de reparafie qi intretinere

a drumurilor publice locale de interes raional din raionul Str6qeni in anii 2019-2020", cu ieqiri in

teritoriu in perioada iunie-august 2AZl.
- intocmirea proceselor-verbale de recepfie la terminarea lucr[rilor, cu respectarea capitolului II
Recepfia la terminarea lucririlor din Regulamentul precitat'

3. Se pune in searna gefului Secliei construclii, urbanism qi infrastructura drumurilor din

cadrul Direcgiei economie qi infrastructurf, cu lndeplinirea obliga[iunilor de func1ie ale gefului

Direcliei economie gi infrastructurl ( ) s[ cornunice membrilor Comisiei de receplie qi

executantului despre data inceperei recepliei.

4. Se desemneaza responsabil de executarea prezentei dispozilii geful Seclie construclii,

urbanism Ei infrastructura drumurilor din cadrul Direcliei economie gi infrastructurd ( ).

5. Controlul asupra executdrii prevederilor prezentei dispozilii se pune in seama preqedintelui

raionului (P. Tamaciuc).

6, Prezenta dispozifie inttr in vigoare la data includerii in Registrul de stat al actelor locale.

PreSedinte al Pavel TAMACIUC


