
REPUBLICA MOLDOVA
PRIMARIA ORA$ULUI $TEFAN VODA

MD 4201, or. $tefan Vodtr, str. gtefan cel Mare, 31, tellfax (242)2-23-96, e-m iL prim.sv@mail.ru

DISPOZITIE nr. 113
din 21 decembrie 2020

Cu privire la instituirea comisiei
de recepfie la terminarea lucririlor

inbazademersului SRL ,,MARIALEXPRIM" nr. 35 din 21.12.2020 cu privire la instituirea comisiei
de recepfie la terminarea lucrdrilor la obiectul: ,,Lucrdri de reparalie a blocului sanitar, culuoarului Si
casa scdrii la Casa de Culturd din or. $tefan Vodd";

in conformitate cu Hotdrdrea Guvernului nr.285 din 23.05.1996 ,,Regulamentul de recepfie frnald a
construcliilor qi instalafiilor aferente" partea I pct. 3, partea II pct.7 qi 8;

in temeiul art.29 alin.(l) lit.g) qi art.32 din Legea Republicii Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006
privind administratia publici local6, primarul oraqului DISPUNE:

1. Se institue comisia de receplie la te-rminarea lucr6rilor la obiectul: ,,Lucrdri de reparalie a blocului
sanitar, culuoarului Si casa scdrii Ia Casa de Culturd din or. $tefan Vodd" in urmitoarea
component6:

Veaceslav Iurco - viceprimarul oraqului, preqedintele comisiei;

Membrii comisiei:

- specialistul primdriei in problemele urbanismului;
- contabil-qef a primdriei;
- directorul Casei de CulturS;
- consilier local:

2. Comisia de recepfie la terminarea lucrdrilor la obiectul nominaliza v-a activa pe data de 22 decembrie
2020 laorele 10:00 pe teren.
3. Comisia de recepfie va intocmi precesul-verbal, conform tabelului stabilit, privind terminarea
lucrdrilor de construcfii la obiectul nominalizat.
4. Controlul asupra executdrii prezentei dispozitii se pune in sarcini dlui Veaceslav Iurco, viceprimarul
oraqului.
5. Prezenta dispozilie poate fi contestatd prin cerere prealabild la Primdria $tefan Vod6, in ternen de 30
zlle de la data comunicdrii, potrivit Codului administrativ al Republicii Moldova nr. 11612018.
6. Prczenta dispozilie se comunicS:

Oficiul Teritorial Ciugeni a Cancelariei de StaU
persoanelot vizate;
Prin afigare publicb si pagina web a primdriei.
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