
    
ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 

COMUNA BICAZU ARDELEAN 

PRIMAR 

 

DISPOZIŢIE 

privind constituirea și stabilirea componenței comisiei de recepție pentru obiectivul de investitii 

“Modernizare străzi și drumuri de interes local din intravilanul comunei Bicazu Ardelean, județul 

Neamț”, finanțat prin PNDL 

 

Bîrsan Constantin Ioan, Primarul comunei Bicazu Ardelean, 

Având în vedere art. 11 din Regulamentul privind recepţia construcţiilor aprobat prin H.G. nr. 

273/1994, modificat și completat, Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, modificată și 

completată; 

Analizând referatul nr. 9868 din 16.02.2020 al consilierului din cadrul Compartimentului 

Urbanism și Amenajarea Teritoriului din aparatul de specialitate al primarului comunei Bicazu 

Ardelean, conform căruia se impune constituirea și stabilirea componenței comisiei de recepție 

pentru obiectivul de investitii “Modernizare străzi și drumuri de interes local din intravilanul 

comunei Bicazu Ardelean, județul Neamț”, finanțat prin PNDL; 

În temeiul dispoziţiilor art. 155 alin. (1) lit. e,  art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de 

Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

 

DISPUN: 

 

Art. 1 – (1) Se constituie comisia de recepție pentru obiectivul de investitii “Modernizare 

străzi și drumuri de interes local din intravilanul comunei Bicazu Ardelean, județul Neamț”, finanțat 

prin PNDL, în următoarea componență: 

Presedintele comisiei: Florea Gabriel – reprezentant desemnat de către investitor 

Membri:                      Lăzăruț Nelu – reprezentant desemnat de UAT care a emis autorizatia  

                                                          de construire 

                                    Vârlan Aurel – SPIL Comuna Bicazu Ardelean 

                                    Lucas Dănuț  –  specialist    în    domeniul    categoriei   construcțiilor  

                                                             supuse recepției 

                                    Neacșu Maria – reprezentant al ISC Neamț 

(2) Secretariatul comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor este asigurat de dirigintele de 

şantier autorizat, ing. Blaga Liviu, implicat în verificarea calităţii lucrărilor executate pentru 

realizarea construcţiei şi a intervenţiilor la construcţia existentă, care întocmeşte, în numele 

investitorului, documentele de recepţie la terminarea lucrărilor şi constituie carte tehnică a 

construcţiei. 

(3) Dirigintele de şantier autorizat prevăzut la alin. (3) nu face parte din componenţa comisiei 

de recepţie. 

Art. 2 – Prezenta dispoziție poate fi atacată în condițiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului 

administrativ, modificată și completată. 

Art. 3 – Secretarul general al comunei Bicazu Ardelean va înainta şi va comunica prezenta  

dispoziţie autorităţilor şi persoanelor interesate. 

 

PRIMAR,  

Bîrsan Constantin Ioan 

 

 

Nr. 259 din 16.12.2020 

 

                             Avizat pentru legalitate, 

                            Secretar General, Jolteag Gicuța 

 




