ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA IZVOARELE SUCEVEI

DISPOZIŢIA
nr.185 din 29.12.2020
privind constituirea comisiei de receptie,la terminarea lucrărilor, privind prestarea
de servicii ”Ghirlande de Crăciun luminoase 180 leduri, 5m lungime-21 buc”
Primarul comunei Izvoarele Sucevei, judeţul Suceava – Mechno Mihail;
Analizând:
 Contractul de prestări servicii nr.7183/18.12.2020;
 referatul înregistrat la nr.7310/28.12.2020;
Ţinând cont de prevederile:
-art.1,art3 alin.1 lit.a,art.9,art.11, art.15 şi art.23 din Hotărârea Guvernului
României nr.273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind recepţia
construcţiilor, cu modificarile ulterioare;
- art.17,art.22 lit.f, art.23 lit.h şi art.25 lit.i din Legea nr.10/1995 privind calitatea
în construcţii,republicată, cu modificările ulterioare;
Având la bază Adresa nr.17/28.12.2020 din partea SC LAZNIC SRL;
În temeiul prevederilor art.155 alin.5 lit.a şi art.196 alin.1 lit.(b) din Ordonanţa de
Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ;
DISPUN:
Art.1.(1)Se constituie comisia de recepţie,la terminarea lucrărilor, privind
prestarea de servicii ”Ghirlande de Crăciun luminoase 180 leduri, 5m lungime-21 buc”
(manoperă/montaj, ghirlande leduri cu cablu alb de cauciuc și stecher de alimentare și
montare si demontare orna,mente de Crăciun (steluțe),în următoarea componentă:
Președinte: Mechno Marian
- viceprimar;
Membri:
Leuștean Andrei-Claudiu
-consilier principal comp.impozite
și taxe locale;
Pîrvu Aspazia
- administrator în comp.asistență
socială.
Invitați: Lazăr Ioan-Nicu – reprezentant SC Laznic SRL;
Asistenţi la recepţie: Mechno Mihail - primarul comunei.
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(2)Secretariatul comisiei va fi asigurat de către d-na Gramadă Ancuța, inspector
financiar contabil în aparatul de resort al primarului şi va comunica membrilor
comisiei, precum şi executantului, prevederile prezentei dispoziții.
Art.2: Recepția va avea loc în data de 31 decembrie 2020, ora 11ooArt.3. Membrii Comisiei vor aduce la îndeplinire prezenta dispoziţie.
Art.4.Prezenta dispoziţie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii
nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările si completările ulterioare.
Art.5.Prezenta dispoziţie se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul
secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, prefectului judeţului Suceava.
Primar,
Mihail MECHNO

Contrasemnează pentru legalitate
Secretarul general al UAT,
Cătălina JURAVLE
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