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          DISPOZIŢIA NR. 78 

din 18 august 2021 

 

 Privind constituirea Comisiei pentru recepția la terminarea lucrărilor a obiectictivului de 

investiții „Construire centru pentru activități culturale în localitatea Lechincioara, comuna Șincai, 

județul Mureș” 

 

Primarul comunei Șincai, județul Mureș, Pop Vasile 

Văzând Raportul de specialitate al Secretarului General delegat al comunei Șincai nr. 

2127/18.08.2021 prin care se propune constituirea Comisiei pentru recepția la terminarea lucrărilor a 

obiectictivului de investiții „Construire centru pentru activități culturale în localitatea Lechincioara, 

comuna Șincai, județul Mureș”; 

Luând act de: 

- Contractul de lucrări nr. 243/1 /04.02.2019, avand ca obiect “Construire Centru de Comunitate 

pentru activități culturale în localitatea Lechincioara, Județul Mureș” încheiat între U.A.T. Comuna 

Șincai și S.C. NYC TOUR CONSULTING S.R.L.; 

- Autorizația de construire nr. 06 din 21.11.2018 emisă de către U.A.T comuna Șincai al cărei 

valabilitate a fost prelungită timp de 12 luni; 

- Adresa transmisă de către S.C. NYC TOUR CONSULTING S.R.L. înregistrată la sediul 

instituției noastre sub nr. 1032/13.04.2021 având ca și obiect notificarea finalizării lucrărilor; 

- Referatul proiectantului la finalizarea lucrărilor; 

-  Referatul dirigintelui de șantier, domnul Todea Maxim Eugen, prin care se propune efectuarea 

și admiterea recepției; 

- Comunicarea privind încheierea execuției lucrărilor și solicitarea desemnării unui reprezentant 

în comisia de recepție la terminarea lucrărilor, transmise către I.S.C. Mureș;  

- Adresa nr. DO_308770/17.08.2021 a Inspectoratului Județean în Construcții Mureș prin care 

se nominalizează persoana desemnată pentru a participa în calitate de membru al comisiei de recepție 

la terminarea lucrărilor; 

- Comunicarea privind începerea activității comisiei de recepție la terminarea lucrărilor, prin 

care se convoacă Comisia pentru data de 20.08.2021, ora 10;  

Având în vedere prevederile  

 - Art. 3, art. 9 – 23 din Regulament din 1994 privind recepţia construcţiilor, aprobat prin H.G.R. 

nr. 273/1994, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

În temeiul  art. 155 alin. (1) lit. e) și art. 196 alin. (1) lit. b) din O.U.G nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  

 

DISPUN 

 

Art.1 – (1)  Se constituie Comisia de recepție la terminarea lucrărilor obiectivului de 

investiții „Construire centru pentru activități culturale în localitatea Lechincioara, comuna Șincai, 

județul Mureș”, având următoarea componență:  

Nr. 

crt 
Numele și prenumele Funcția administrativă Funcția în comisie 

1. Panczel Szilamer Viceprimar – U.A.T. Comuna Șincai Președinte 
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2.  Kis Izabella 
Referent – Compartimentul Agricol, 

Cadastru Urbanism și Relații Publice 
Membru 

3. Cadar Teodora Anca 
Inginer – Inspectoratul Județean în 

Construcții Mureș 
Membru 

4. Todoran Nicolae 
Expert cooptat – P.F.A. Todoran H. 

Nicolae 
Membru 

5. Pașca Tiberiu 
Expert cooptat – S.C. Newlipati 

S.R.L. 
Membru  

(2) Se desemnează în calitate de secretar al Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor domnul 

Todea Maxim Eugen, diriginte de șantier. 

Art.2. Membrii Comisiei, nominalizați la art. 1, sunt convocați în data de 20.08.2021, ora 

10:00, la obiectivul de investiții situat în localitatea Lechincioara, comuna Șincai, Str. Principală  nr. 

31, pentru efectuarea demersurilor necesare recepției la terminarea lucrărilor. 

Art.3. – (1) Comisia de recepție examinează obligatoriu: 

 a) executarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului de lucrări; 

 b) terminarea tuturor lucrărilor prevăzute în contractul de lucrări încheiat între investitor și 

executant, precum și în documentația aferentă contractului; 

 c) alte documente pe care le consideră necesare. 

 (2) Recepţia se efectuează în toate cazurile prin examinare nemijlocită a construcţiei; 

 (3) La terminarea examinării nemijlocite a construcţiei, comisia de recepţie la terminarea 

lucrărilor întocmeşte procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, în care se vor consemna 

observațiile și concluziile constatate, cuprinzând obligatoriu valoarea declarată a investiție. Procesul 

verbal va fi înaintat investitorului, în termen de 3 zile lucrătoare, împreună cu recomandarea de 

admitere, cu sau fără obiecții a recepției, amânarea sau după caz, respingerea ei.  

Art.4. În conformitate cu prevederile art. 252 alin. (1) lit. c), ale art. 255 din O.U.G nr. 57/2019 

privind Codul administrativ și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004 a Contenciosului 

Administrativ, prezenta Dispoziție se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea 

controlului de legalitate. 

  Art.5. - Prezenta dispoziţie va fi transmisă prin intermediul secretarului general al U.A.T. – 

ului, în termenul prevăzut de lege, Prefectului Județului Mureș, persoanelor nominalizate la art. 1, și se 

aduce la cunoștință publică prin afișare, precum și prin publicarea pe pagina de internet la adresa 

www.primariasincai.ro.  

     

  PRIMAR                                                                              SECRETAR GENERAL U.A.T delegat 

VASILE POP                                                                                       ONAC DAN - CRISTIAN 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

Nr. 2127 din data de 18.08.2021 

La Dispoziția Primarului privind constituirea Comisiei pentru recepția la terminarea lucrărilor 

a obiectictivului de investiții „Construire centru pentru activități culturale în localitatea Lechincioara, 

comuna Șincai, județul Mureș” 

Luând act de: 

- Contractul de lucrări nr. 243/1 /04.02.2019, avand ca obiect “Construire Centru de Comunitate 

pentru activități culturale în localitatea Lechincioara, Județul Mureș” încheiat între U.A.T. Comuna 

Șincai și S.C. NYC TOUR CONSULTING S.R.L.; 

- Autorizația de construire nr. 06 din 21.11.2018 emisă de către U.A.T comuna Șincai al cărei 

valabilitate a fost prelungită timp de 12 luni; 

- Adresa transmisă de către S.C. NYC TOUR CONSULTING S.R.L. înregistrată la sediul 

instituției noastre sub nr. 1032/13.04.2021 având ca și obiect notificarea finalizării lucrărilor; 

- Referatul proiectantului la finalizarea lucrărilor; 

-  Referatul dirigintelui de șantier, domnul Todea Maxim Eugen, prin care se propune efectuarea 

și admiterea recepției; 

- Comunicarea privind încheierea execuției lucrărilor și solicitarea desemnării unui reprezentant 

în comisia de recepție la terminarea lucrărilor, transmise către I.S.C. Mureș;  

- Adresa nr. DO_308770/17.08.2021 a Inspectoratului Județean în Construcții Mureș prin care 

se nominalizează persoana desemnată pentru a participa în calitate de membru al comisiei de recepție 

la terminarea lucrărilor; 

- Comunicarea privind începerea activității comisiei de recepție la terminarea lucrărilor, prin 

care se convoacă Comisia pentru data de 20.08.2021, ora 10;  

Având în vedere prevederile  

 - Art. 3, art. 9 – 23 din Regulament din 1994 privind recepţia construcţiilor, aprobat prin H.G.R. 

nr. 273/1994, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Ca urmare a expunerii de mai sus, propun Primarului comunei Șincai emiterea unei dispoziții 

privind constituirea Comisiei pentru recepția la terminarea lucrărilor a obiectictivului de investiții 

„Construire centru pentru activități culturale în localitatea Lechincioara, comuna Șincai, județul 

Mureș”, având următoarea componență:  

Nr. 

crt 
Numele și prenumele Funcția administrativă Funcția în comisie 

1. Panczel Szilamer Viceprimar – U.A.T. Comuna Șincai Președinte 

2.  Kis Izabella 
Referent – Compartimentul Agricol, 

Cadastru Urbanism și Relații Publice 
Membru 

3. Cadar Teodora Anca 
Inginer – Inspectoratul Județean în 

Construcții Mureș 
Membru 

4. Todoran Nicolae 
Expert cooptat – P.F.A. Todoran H. 

Nicolae 
Membru 

5. Pașca Tiberiu 
Expert cooptat – S.C. Newlipati 

S.R.L. 
Membru  

 

SECRETAR GENERAL U.A.T delegat 

ONAC DAN - CRISTIAN 


