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DISPOZIŢIE

d/.

nr.

Cu privire la convocarea Comisiei de verificare
şi recepţie finală a lucrărilor executate de
"Coceban-Construct" S.R.L.

A vînd în vedere dem ersul "Coceban-Construct"S.R.L. nr.02/l-7c-24 din 19.01.2016,
potrivit Contractului nr.IFB-W -9243-RO din 24.02.2015, în scopul recepţiei finale a lucrărilor din
instituţia preşcolară nr.6 din or. Orhei, în tem eiul art.29 şi 32 din Legea Republicii M oldova
nr.436-XVI din 28.12.2006 privind adm inistraţia publică locală, Hotărirea Guvernului nr.285 din
23.05.1996, D ispoziţiei prim arului oraşului Orhei n r.l4 3 -p din 18.08.2015 "Cu privire la stabilirea
atribuţiilor de funcţie", în scopul lucrărilor de reparaţie şi am enajarea la instituţiile preşcolare din
or.Orhei, viceprim arul oraşului Orhei DISPUNE;
1.
Se convoacă C om isia de recepţie finală a lucrărilor din instituţia preşcolară nr.6 din or.
Orhei, miercuri, data de 27.01.16, ora 11.00, în urm ătoarea componenţă:
Preşedintele Comisiei:
- Reghina APO STO LO VA , viceprim ar al oraşului Orhei;
M embrii Comisiei:
Svetlana BLANARI, director interim ar grădiniţa nr.6 or.Orhei;
- N atalia N EG RU , specialist din cadrul Prim ăriei or.Orhei;
Veaceslav O NO FRAŞ, specialist din cadrul Primăriei or.Orhei;
- Ivan BU RDU JA, responsabil-tehnic;
Olga ZG U REA NU , specialist din cadrul Primăriei or.Orhei;
- Ion GOLBAN, consilier în Consiliul orăşenesc Orhei.
Comisia:
1.1.se va deplasa la faţa locului, în scopul recepţiei finale a lucrărilor executate de către
"Coceban-Construct" S.R .L.;
1.2.va prezenta spre aprobare viceprim arului de ram ură procesul-verbal privind rezultatele
verificării şi recepţiei finale a lucrărilor executate de către "Coceban-Construct" S.R.L.;
2.3.recepţia finală se va efectua cu participarea obligatorie a persoanei responsabile de
executarea lucrărilor.
3.

Controlul executării prevederilor prezentei dispoziţii se pune în sarcina viceprimarului,

dnei Reghina APOSTOT OVA.

Viceprim ar al ora

______ ______

Valerian CRISTEA

