PRIMARUL COMUNEI SINESTI
JUDETUL IASI
Teffax =O232-325L00 cod postal 7O745O
e-mail: sinestiprinraria@vahoo.com

DISPOZITIE

Nr. 164

privind constituirea Comisiei de receplie la finalizarea lucrarilor de "lntretinere drumuri prin pietruire cu piatra
concasata, cu transport, asternere si compactare in comuna Sinesti, judetul lasi"
Primarul comunei Sinegti judelul lasi,
Av6nd in vedere:
- Referatul inregistrat sub nr.3814/28.07.2020 intocmit de viceprimarul comunei Sinesti, judetul lasi,
Vazand si dispozitiile:
-Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice,,
-H.G, R. nr.395/2016, pentu aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractului de achizitie publicS/acordului - cadru din Legea nr.98/2016 privind achizi{iile publice,
- H.G. R. nr.27311994 - pentru aprobarea Regulamentului privind receplia construcliilor,
-Legii nr.82l1991- legea contabilitatii, republicata, cu modificbrile si completarile ulterioare, republicata (R4),
-Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 1 .91-7 din 12 decembrie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
organizarea qi conducerea contabilitdtii institutiilorpublice, Planul de conturi pentru instituliile publice gi instrucliunile de
aplicare a acestuia, cu modificdrile gi completdrile ulterioare,republicata (R4);
-Ordinului Ministrului Economiei gi Finantelor nr.263412015 privind documentele financiar-contabile,
-Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr,286112009 -pentru aprobarea Normelor privind organizarea gi efectuarea
inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor gi capitalurilor proprii,
-Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.92312014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la
exercitarea controlului financiar preventiv gi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desf6goard
activitatea de control financiar preventiv propriu, republicat,
-Legii nr.5212003 privind transparenta de<;izionala in administralia publica, republicata,

-

lnbazaprerogativelorstabilitedeart.l55alin.(1),lit.d)cutrimiterela alin.(5)lit.a)9iin temeiuldispoziliilora11.196

alin.1 din O.U.G.R. nr.5712019 privind Codul administrativ,

DISPUNE:
Art.1. Se constituie Comisia de receptie la terminarea lucrarilor aferente proiectului "lntretinere drumuri prin

pietruire cu piatra concasata, cu transport, asternere si compactare in comuna Sinesti, judetul lasi", conform Contractului
nr.32108.07 .2020, in urmatoarea componenta:
-presedinte: - Carcea Dumitru - viceprimarul comunei Sinesti
-membri: - Prisacariu Cristinel - consilier local,
- Ciornei Neculai - delegiat satesc pentru satul Osoi in Consiliul local Sinesti
- Ciocan lorgu - sef S.V.S.U.
- Abaza Florin - cantonier in aparatul de specialitate al primarului comunei Sinesti.
Art.2. (1) Atributiile si responsabilitSlilor membrilor comisiei desemnati la art. 1 sunt cele stabilite de dispozitiire
art.13 -31 din Regulamentul de receptie al lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, aprobat prin H.G.R.
nr.27 31 1 994 -cu modificarile si completarile ulterioa re.
(2) Comisia va proceda la efectuarea recepliei finale pentru obiectivul mentionat la Art. 1 in data de 29.07 .2020 ora
10.00 AI\4.
Art.3. -Secretarul comunei va comunica va comunica copie de pe prezenta dispozitie:
. -comisiei constituit[ la aft.1- s;pre stiin{5 gi conformare,
. -responsabilului cu pagina de internet a primbriei locale pentru publicitatea dispozi{iei,
. -lnstitutiei Prefectului judetului lasi, pentru controlul legalitatii.

PRIMAR,
Petru Holicov
Contrasemnat conf, Aft.243, alin.
lit.a) din O.U.G.R. nr.5712019
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