ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI, COMUNA ROSEȚI

COD FISCAL:4294146

TEL/FAX:0242344022/0242344017

E-MAIL:primariaroseti@yahoo.com

DISPOZIȚIE
privind constituirea Comisiei de recepție finală aferentă proiectului « Dezvoltarea infrastructurii de transport
în zona transfrontalieră Roseți, județul Călărași-Municipalitatea Silistra »
Râjnoveanu Nicolae- Primarul comunei Roseți,judetul Călărași,
Avand in vedere:
-Referatul nr.241/11.01.2021, întocmit de catre Negoiță Marian-Cosmin, Referent de specialitate în cadrul
compartimentului Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Achiziții publice;
-Adresa nr. 672/29.12.2020 a S.C. Telpron Comex SRL prin care aduce la cunoștință finalizarea perioadei de
garantie a lucrari effectuate conform contract
-Prevederile H.C.L. nr.51/27.10.2009 privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a
cofinanțării Proiectului „Dezvoltarea Infrastructurii de transport în Zona Transfrontalieră Roseți, județul CălărașiMunicipalitatea Silistra”finanțabil prin Programul Operațional CBC România-Bulgaria 2007-2013, Axa prioritară 1:
accesibilitate – îmbunătățirea mobilității și accesului la infrastructura de transport, informații și comunicare în zona
transfrontalieră, domeniul major de intervenție 1.1.: îmbunatatirea facilităților de transport transfrontalier rutier și
fluvial operațiunea indicativă 1: îmbunătățirea infrastructurii de transport cu impact transfrontalier,
-Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor înregistrat sub nr. 146/07.12.2015;
-Prevederile contractului de lucrări nr. 5051/01.07.2014, încheiat între comuna Roseți și S.C Telpron Comex SRL,
-Prevederile art. 24-25 din H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de
constructii si instalații aferente acestora, cu modificările și completările aduse de H.G.R nr. 343/2017;
In temeiul prevederilor art.68, alin.(1) din Legea Administratiei Publice Locale nr.215/2001,republicata,cu
modificarile si completarile ulterioare,
DISPUN:
Art.1. Se constituie Comisia de receptie finală aferentă proiectului «« Dezvoltarea infrastructurii de
transport în zona transfrontalieră Roseți, județul Călărași-Municipalitatea Silistra » întrunită la data de 11
Ianuarie 2021, orele 10.00, sediul Primăriei comunei Roseți, având urmatoarea componență:
-Marian Cosmin Negoita–Referent de specialitate la compartimentul Urbanism, Amenajarea Teritoriului si
Achizitii.publice-Primaria comunei Roseti-Presedinte comisie ;
-Urse Alexandru, consilier în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Roseți, membru comisie ;
-Stoica Alexandru-referent în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Roseți, membru comisie;
Invitati :Munteanu Mircea – membru specialist în domeniul lucrărilor de construcții supuse recepției,
-reprezentant executant.
Art.2. Prezenta dispozitie va fi dusa la indeplinire de catre comisia desemnata la art.1 si comunicata, inaintata
persoanelor si autoritatilor interesate conform legii, afisata la avizierul Primariei Roseti, prin grija secretarului
comunei Roseti.
PRIMARUL COMUNEI ROSEŢI
Nicolae RÂJNOVEANU

Nr. 12
Emisă la Roseţi
Astăzi, 11.01.2021

AVIZAT PTR. LEGALITATE
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI ROSEȚI
Lavinia TĂNASE

