
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                                                                                                                                                          

D I S P O Z I Ţ I A  Nr.85                     
din 23 septembrie 2019      

___________________________________________________________________________ 
Privind : constituirea Comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor   pentru  obiectivul  
de investiţii „Înființare grupuri sanitare și asigurarea cu utilități pentru Școala 
Gimnazială  Sf. Gheorghe  din  comuna Cuca , judeţul Galaţi”. 
 
   Vlad Mihăiţă -  primarul comunei Cuca , judeţul Galaţi , validat prin Sentinţa 
civilă nr.430/2016 a Judecătoriei Tg., Bujor , judeţul Galaţi ;  
 Având în vedere referatul întocmit de inspectorul pentru  achiziţii publice , înregistrat 
la  nr.2912 din 19 mai 2020  prin care solicită constituirea Comisiei de recepţie  la terminarea 
lucrărilor  pentru  obiectivul  de investiţii „Înființare grupuri sanitare și asigurarea cu utilități 
pentru Școala Gimnazială Sf. Gheorghe , comuna Cuca , județul Galați ”.  
 Având în vedere Comunicarea de finalizare a lucrărilor nr.18 din 01.04.2020 , emisă 
de SC  PM Construct 2007 SRL  Fârțănești , județul  Galați .  
 Având în vedere Contractul de lucrări nr.7496 din 16.12.2019 încheiat între UAT 
comuna Cuca și SC PM Construct 2007 SRL  Fârțănești , județul Galați ;   
 Având în vedere art.4 din Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi 
instalaţii aferente acestora , Anexa  1 la Hotărârea Guvernului nr.343/2017, de modificare şi 
completare a H.G. 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 pentru recepţia la terminarea lucrărilor  la obiectivul  
de investiţii „Înființare grupuri sanitare și asigurarea cu utilități pentru Școala Gimnazială Sf. 
Gheorghe , comuna Cuca , județul Galați ”, în următoarea componenţă: 
 Preşedinte :  Dimofte Fănică  – viceprimar   
 Reprezentant ISC : ing. Dragomir Elena           
 Inginer specialist: ing. Bideaua Rodica 
 Secretar: SC Gealin SRL  ( dirigenție de șantier) 
 Membri :    - Marin Angelică – secretar UAT ;   
     - Cârneciu Nicoleta Paula  - consilier AP  ;  
 Invitați : reprezentanții proiectantului SC Arhitone SRL ;  
     Reprezentanții executantului SC PM Construct 2007 SRL Fârțănești.   
   Art.2. Se convoacă în ziua de joi - 28.05.2020 , ora 10,00 , Comisia prevăzută la art.1,  
la sediul Primăriei comunei Cuca,  în vederea  deplasării la Școala Gimnazială Sf. Gheorghe 
din comuna Cuca ,  pentru efectuarea recepţiei  la lucrarea mai sus menţionată. 
 Art.3. Secretarul comunei va  asigura comunicarea prezentei dispoziţii persoanelor 
 nominalizate și o va publica în Monitorul Oficial local .                                
    
      P R I M A R ,  
                                               Vlad Mihăiţă    
               CONTRASEMNEAZĂ,  
                 Secretar,  Marin Angelică 
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