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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA  IZVOARELE SUCEVEI 
 

 
 
 
 

DISPOZIŢIA  
nr.14 din 03.02.2021 

privind constituirea comisiei de receptie finală, la expirarea perioadei de garanție, 
privind obiectivul de investiții ‘Reabilitare, modernizare, dotare și extindere 

așezământ cultural Comuna Izvoarele Sucevei, județul Suceava” 
 

Primarul comunei Izvoarele Sucevei, judeţul Suceava – Mechno Mihail; 

Analizând: 

 Contractul de lucrări nr.171/06.07.2015 și actul aditional nr.1; 

 referatul înregistrat la nr.819/03.02.2021; 
Ţinând cont de prevederile: 
- art.24 Cap.III-Recepția finală din Hotărârea Guvernului României 

nr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului privind recepţia construcţiilor, cu 
modificarile ulterioare; 

- art.17,art.22 lit.f1, art.23 lit.g din Legea nr.10/1995 privind calitatea în 
construcţii,republicată, cu modificările ulterioare; 

Având la bază Adresa nr.2073/21.01.2021 din partea Companiei Naționale de 
Investiții-Direcția Investiții-Departament Învățământ Cultură; 

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; 

 
      D I S P U N :  

 
   Art.1.-(1)Se constituie comisia de recepţie finală, la expirarea perioadei de 
garanție, privind obiectivul de investiții ‘Reabilitare, modernizare, dotare și 
extindere așezământ cultural Comuna Izvoarele Sucevei, județul Suceava”, 
în următoarea componentă: 

 Președinte: Mechno Marian             - viceprimarul comunei; 
 Membri: 
                         Mechno Ghica             -referent superior; 
                         Aioanei Doian Loreta  -specialist; 
   Asistenţi la recepţie: Mechno Mihail        - primarul comunei. 
   Invitați la recepție: ing.Popescu Daniel- reprezentant SC Test Prima SRL. 
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 (2)Secretariatul comisiei va fi asigurat de către d-na Lena Pricopoaia, 

diriginte de șantier şi va comunica membrilor comisiei,precum şi 
executantului,prevederile prezentei dispoziții. 

Art.2: Recepția va avea loc în data de 05.02.2021, ora 12oo- 
Art.3. Membrii Comisiei vor aduce la îndeplinire prezenta dispoziţie. 
Art.4.Prezenta dispoziţie, ce se poate ataca potrivit Legii contenciosului 

administrativ  nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare, se comunică în 
mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general al UAT, în termenul prevăzut 
de lege, prefectului judeţului Suceava şi se aduce la cunoştinţă publică, prin 
publicarea pe site-ul instituţiei www.primariaizvoarelesucevei.ro, în Monitorul Oficial 
Local, subsecțiunea Dispozițiile autorității executive. 
 
 
                 Primar,               Contrasemnează  pentru  legalitate 

           Secretarul general al comunei, 
 
Mihail MECHNO                    Cătălina JURAVLE 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.primariaizvoarelesucevei.ro/

