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DISPOZITIE

Nr. 151

privind constituirea Comisiei de receptie a documentelor de proiectare si echipamentelor pentru
obiectivul de investitii ,,lnfiintarea a doua statii de porn pare de ape uzate in comuna Sinesti, judetul
lasi"

Primarul comunei Sine�ti judetul la�i,
Avand 'in vedere:
- referatul viceprimarului comunei Sinesti, 'inregistrat cu nr. 4585/19.07.2021;
- contractul de servicii nr.24/17.05.2021;
Vazand prevederile:

-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 publica/acordului - cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice,
- H.G. R. nr. 273/1994- pentru aprobarea Regulamentului privind receptia constructiilor;
-Legii nr.82/1991- legea contabilitatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, republicata (R4),
-Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 1.917 din 12 decembrie 2005 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind organizarea �i conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru
institutiile publice �i instructiunile de aplicare a acestuia, cu modificarile �i completarile ulterioare,republicata
(R4);
-Ordinului Ministrului Economiei �i Finantelor nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile,
In baza prerogativelor stabilite de art.155 alin.(1 ), lit. d) cu trimitere la alin.(5) lit.a) �i Tn temeiul
dispozitiilor art.196 alin.1 din O.U.G.R. nr.57/2019 privind Codul administrativ,

DIS PU NE:

Art.1. Se constituie Comisia de receptie a documentelor de proiectare si echipamentelor pentru

obiectivul de investitii ,,lnftintarea a doua stat1i de pompare de ape uzate in comuna Sinest1; judetu! lasi''. in
urmatoarea componenta:
-presedinte:
- Carcea Constantin - viceprimarul comunei Sinesti
-membri:

- Pricop Angelica - referent, tehnician cadastru,
- Perdeica-Discultu lulian

-secretarul comisiei

- agent agricol

- Radu Mihai- easier.

-reprezentantul executantului: d-nul lurac Cornel, din partea S.C.TERAEST S.R.L.

Art.2. (1) Atributiile si responsabilitatilor membrilor comisiei desemnati la art. 1 sunt cele stabilite
de dispozitiile art.13 -31 din Regulamentul de receptie al lucrarilor de constructii si instalatii aferente
acestora, aprobat prin H.G.R. nr.273/1994-cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Comisia va proceda la efectuarea receptiei finale pentru obiectivul mentionat la Art. 1 7n data
de 21.07.2021 ora 10.00 AM.
Art.3. -Secretarul comunei va comunica va comunica copie de pe prezenta dispozitie:

• comisiei constituita la art.1- spre stiinta �i conformare,
• · responsabilului cu pagina de internet a primariei locale pentru publicitatea dispozitiei,
• lnstitutiei Prefectului judetului lasi, pentru controlul legalitatii.

PRIM AR,
Contrasemnat conf. Aii.243, alin.
(1) lit.a) din O.U.G.R. nr.57/2019
SECRETAR GENERAL,
Nan?=-

Data: 19.07.2021

