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DISPOZITIE nr.36
din 14 iunie202l

Cu privire la instituirea Comisiei
de recepfie la terminarea lucririlor

in conformitate cu prevederile art. 54 al Legii w. 436/2ffi6 privind administrafia publicf,
locall' cu modificlrile qi completdrile ulterioare, Legii w. 72lllg96 privind calitatea in
construcfie, cu modifictuile qi completArile ulterioare, Hotilrtrii Guvemului Republicii Moldova
nr. 285/1996 cu privire la aprobarea Regulamentului de recepffie a construcfiilor qi instalaliilor
aferente, emit prezenta DISPOZIIIE:

l. Se instituie Comisia de recepfie la terminarea lucrnrilor la obiectul ,,Reparafia capital{ a

acoperigului la Gimnaziul ,,Codreanca'o din s. Codreanca, n-nul Strageni", in urmdtoarea
cornponenfE:

TAMACIUC Pavel - preqedinte al raionului, preqedintele comisiei
- vicepreqedinte al raionului
- gef al Sec[iei construcfii, urbanism gi infrastructura drumurilor

din cadrul Direcliei economie qi infrastructurf,
- consilier raional
- consilier raional
- Eefadjunct al Direcfiei generale educafie qi culturtr/qef
al Direcliei politici educalionale gi management in
cadml Direcliei generale educagie Ei culturtr

- director al Gimnaziului ,,Codreanca" din s. Codreanca.

2. Se pune in sarcina Comisiei:
- examiffrea qi verificarea lucrdrilor de construcfie la obiectul ,,Reparafia capitaltr a

acoperiqului la Gimnaziul ,,Codreanca" din s. Codreanca, r - nul Strlqeni ", cu ieqiri in teritoriu
in perioada iunie-august 2021.
- intocmirea proccselor-verbale de recepfie la terminarea lucr[rilor, cu respectarea capitolului

II Receplia la terminarea lucr{rilor din Regulamentul precitat.

3. Se pune in seama Eefului Secfiei constructii, urbanism gi infrastructura drumurilor din
cadrul Direcliei economie gi infrastructurfl cu indeplinirea obligafiunilor de funcfie ale qefului

Direcliei economie qi infrastructurl ( ) s5 comunice membrilor Comisiei de receplie Ei

executantului despre data lneeperei recepliei.

4. Se desemneazl responsabil de executarea prezentei dispozilii qeful Secfie constmcfii,

urbanism gi infrastructura drumurilor din cadrul Direcfiei economie $i infrastructurl ( ).

5. Controlul asupra executlrii prevederilor prezentei dispozilii ss pune in seama pregedintelui

raionului (P. Tamaciuc).

6. Prezenta dispozilie intrtr in vigoare la data includerii in Registrul de stat al actelor locale.

Prepedinte al raionu PavelTAMACIUC


