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DISPOZITIE
i:7. P1-,e/g nr. '/9

Cu privire la aplicarea prevederilor Regulamentului
de receplie a construcfiilor qi instalaliilor aferente
aprobat prin Hotdrirea Guvemului nr. 285

din 23.05. 1996

Avind in vedere prevederile pct.8 modificat Ei pct.25 din Regulamentul de receplie a

construcfiilor gi instalafiilor aferente aprobat prin Hotdrirea Guvernului nr. 285 din 23.05.1996
cu modificdrile operate conform anexei nr.2la Hotdrirea Guvemului w. 1469 din 30.12..2016
"Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la crearea qi funclionarea ghigeului unic de

autorizare a lucrdrilor de construcfie", in situalia in care autoritatea publicd locald fiind exclusd
din componenfa Comisiei de receplie, a rdmas cu obligalia de a coase, numerota qi sigila cu

sigiliul sdu procesele-verbale de recepfie, in temeiul aft.29 qi art.32 alin.(l) din Legea nr.436'
XVI din 28,12,2006 privind administralia publicd local6, Primarul municipiului Orhei
DISPUNE:

l. Se stabileqte urmdtoarea modalitate de executare a procedurii de coasere, numerotare

sigilare a proceselor-verbale de recepfie a construcliilor qi instalaliilor aferente,

exceplia celor finanfate din surse bugetare sau extrabugetare:

l.l . Dupd semnarea procesului-verbal de cdtre membrii Comisiei de receplie, desemnatd de

cdtre investitor in componen{a stabilitd conform pct.8 al Regulamentului de recep{ie a

construcfiilor qi instalafiilor aferente, investitorul va inregistra cererea-tip (anexa nr. l) la Centrtrl

de Infbrmare qi Prestdri Servicii (CIPS) din cadrul Primdriei municipiului Orhei (str. Vasile
Mahu, 160, et.l, bir. l).

1.2. Cererea prezentatd va fi readresatd, conform rezoluliei conducerii Prirndriei

r:runicipiului Orhei, arhitectului-qef a municipiului Orhei.

1.3. Arhitectul-qef al municipiului Orhei va contacta investitorul la telefonul indicat in
cerere, pentru a se conveni asupra datei qi orei deplasdrii reprezentantului Primdriei municipiurlui

Orhei (arhitectul-qef al municipiului Orhei gi/sau alfi specialiEti, in cazde necesitate), peadresa

obiectivului supus recepiiontuii.
L4. La data prezentdrii ir-r teritoriu, pre;edintele Comisiei de receplie qi investitorul va

asigura reprezentanfii Primdriei municipiului Orhei cu toate cele necesare pentru examinarea

operativil a clbiectivului supus recepfiei finale: accesul spre obiectiv, teritoriul adiacent qi la toate

i ncfiperile acestuia Ei documentafia tehnicd a obiectivr-rh,ri: procesul-verbal la termi narea

Iucritrilor, cartea tehnicd, ridicarea topografic[ de control, hotarele stabilite ale terenulrti,

certiflcatrrl cle urbanism pentru proiectare, setr-rl complet al documentaliei de proiect a vizatil in
nroclul stnbili. inclr.rsiv modi{icdrile coordonate, avizele la recep{ia finald a autorilor de proioct ;i
ultor se rvicii spccializate, prescripliile Inspecfiei de Stat in construclii, etc.
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1.5. Examinarea obiectivului supus receptiei finale va fi efectuatd in prezenta pre$edintelui

Comisiei de recepfie, prin completarea de cdtre reprezentantul'Primdriei municipiului Orhei al

Chestionaru\u\ examinbri\ in ter\torru a obrectN'u\ul supus recep\\er fina\e, in contrnuate -
Chestionar (anexa ff , 2).

1.6. La ftnalizarea examindrii, obiecliile, neconformitdlile consemnate qi concluziile
conform Chestionarului, vor fr prezentate pre$edintelui Comisiei de receplie contra semndturd

sau, in caz de refuz, expediate ca inexd la rdspunsul expediat in scris solicitantului pe adresa

indicatd in cerere in termen de maxim 2 zile lucrdtoare.
1.7, in cazul depistdrii unor abateri de la proiectul de execu{ie sau in cazul obiectului

construit nelegitim, reprezentantul responsabil din cadrul APL Orhei investit cu drept de agent

constatator, va inilia procesul contravenlional in temeiul art. 179 din Codul contravenfional al

Republicii Moldova.
1.8. Drept temei pentru respingerea sau aminarea soluliondrii cererei pentru coaserea,

numerotarea qi sigilarea proceselor-verbale vor servi obiecliile sau neconlormitdtile consemnate

confoim Chestionarului.
1.9. in cazul lipsei obiecfiilor esenfiale gi, respectiv, a concluziei pozitive prezentale

conform Chestionarului, managerul-qef a I.M. Orhei Proiect va prelua de la Preqedintele

Comisiei de receplie finald procesul-verbal de receplie finald semnat de Comisie de recepfie in 6
exemplare Ei originalul Certificatului privind rezultatele inspectdrii obiectivului cu anexele

eliberate de Serviciul cadastral Orhei, pentru a fi cusute, numerotate gi semnate pe partea verso a

complectului sigilat, de cdtre managerul-Eef, cu aplicarea Etampilei intreprinderii.
1.10. Dupd semnare qi qtampilare de cdtre managerul-gef a I.M. "Orhei Proiect", procesele-

verbale vor fi semnate pe partea verso de cdtre viceprimarul mun. Orhei (dna Reghina

APOSTOLOVA), cu aplicarea sigiliului autoritSlii publice locale qi eliberate contra semndturd
preqedintelui Comisiei de recepfie, investitorului sau reprezentantului delegat prin procurd.

l.l 1. Examinarea repetatd in teritoriu a obiectivului respins sau aminat, se va efectua dupd

inldturarea neajunsurilor conform Chestionanrlui, in baza unei cereri inaintate repetat.

1.12. Managerul-qef a i.U. "Orhei Proiect" va asigura preluarea de la investitor a unui

exemplar al procesului-verbal de receplie finald a obiectivului examinat, precum qi alte

docurnente , in caz de necessitate, care au fbst puse la dispozilia Comisiei de receplie qi !inerea
evidengei acestora in Registrul de evidenfd respectiv.

L13. Prezenta dispozilie se f'ace publicd pe pagina web a Primdriei mun. Orhei

www.orhei.md
1.14. Viceorimarul mun. Orhei (probleme construcfii qi infrastructurd) dna Reghina

controlulApostolova qi arhi unicipiuh"ri Orhei (dl Iulian Mordrescu) vor asigura

executdrii
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