ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
COMUNA CUCA
PRIMAR
D I S P O Z I Ţ I A Nr.76
din 30 aprilie 2020
___________________________________________________________________________
Privind : constituirea Comisiei de recepţie finală pentru obiectivul de investiţii
„Trotuare pietonale moderne „ în comuna Cuca , judeţul Galaţi .
Vlad Mihăiţă - primarul comunei Cuca , judeţul Galaţi , validat prin Sentinţa
civilă nr.754/2012 a Judecătoriei Tg., Bujor , judeţul Galaţi ;
Având în vedere referatul întocmit inspectorul achiziţii , înregistrat la nr.2586 din 29
aprilie 2020 , prin care solicită constituirea Comisiei de recepţiei finală pentru obiectivul de
investiţi „ Trotuare pietonale moderne „ , în comuna Cuca , judeţul Galaţi „.;
Având în vedere art.24 din Regulamentul privind recepţia construcţiilor, aprobat prin
la Hotărârea Guvernului nr.273/1994 ,cu modificările şi completările ulterioare ;
Având în vedere art.155 alin.(5) lit.e) din Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind
Codul administrativ ;
În temeiul art.196 alin.(1) lit.b) din Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind Codul
administrativ ;
Emite prezenta : DISPOZIŢIE
Art.1.(1) Se constituie Comisia de recepţie , la obiectivul de investiţii „Trotuare
pietonale moderne „ , în comuna Cuca , judeţul Galaţi , după cum urmează:
Preşedinte : Dimofte Fănică – viceprimar
Inginer specialist : ing. Bideaua Rodica
- Membri : Marin Angelică – secretar UAT
- Cârneciu Nicoleta Paula – consilier A.P.
- Sandu Cristian - inspector P.C
(2) Secretar al Comisiei este d-na Eleonora Comşa , diriginte de şantier;
Invitați : Reprezentanții proiectantului și al executantului :
Art.2. Se convoacă în ziua de 20.05.2020, ora 10,00 , Comisia prevăzută la art.1, la
sediul primăriei comunei Cuca, în vederea deplasării în teren pentru efectuarea
recepţiei la lucrarea mai sus menţionată.
Art.3. Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei dispoziţii Instituţiei
Prefectului , judeţul Galaţi și o va publica în Monitorul Oficial local .

PRIMAR,
Vlad Mihăiţă
CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar UAT , Marin Angelică

