U.A.T. COMUNA TOMEŞTI, JUDEȚUL IAȘI,
CONSILIUL LOCAL,
HOTĂRÂREA NR. 136
(privind aprobarea ”desemnării a doi membri din partea Consiliului Local Tomești în comisiile de recepție la terminarea
lucrărilor, la diverse obiective sau lucrări de interes public, realizate pe raza comunei Tomești, județul Iași”)

CONSILIUL LOCALAL COMUNEI TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI,
Având în vedere:
-referatul de specialitate cu nr. 16088 din 25.11.2020, întocmit de domnul Gabriel Mancaș,
secretar general al Comunei Tomești, Județul Iași, cu privire la aprobarea ”desemnării a doi
membri din partea Consiliului Local Tomești, în comisiile de recepție la terminarea lucrărilor, la
diverse obiective sau lucrări de interes public, realizate pe raza comunei Tomești, județul Iași”;
-proiectul de hotărâre cu nr. 16089 din 25.11.2020 întocmit de Primarul Comunei Tomeşti,
Judeţul Iaşi, domnul Timofte Ştefan, cu privire la aprobarea: ”desemnării a doi membri din partea
Consiliului Local Tomești (domnii Silvaș Vasile și Patrașcu Radu) în comisiile de recepție la
terminarea lucrărilor, la diverse obiective sau lucrări de interes public, realizate pe raza comunei
Tomești, județul Iași”;
-avizele favorabile ale comisiilor de specialitate cu nr. 16144 din 26.11.2020, din cadrul
Consiliului Local Tomești, pentru proiectul de hotărâre de mai sus;
Având în vedere prevederile: H.G.R. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de
recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificările și completările
ulterioare; Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru
realizarea locuinţelor, modificată, completată şi republicată; Ordinul nr. 839/2009 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării
lucrărilor de construcţii; Legea nr. 453/2001 modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare; Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii; H.G.R. nr. 525/1996, republicată,
pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism; Legea nr. 351/2001 pentru aprobarea
Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a IV a – Reţeaua de localităţi; O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul: art. 196 alin. 1 lit. (a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu
modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE
Art. 1. (1) Se desemnează domnii consilieri locali Silvaș Vasile și Patrașcu Radu, din
partea Consiliului Local Tomești, să facă parte din comisia de recepție la terminarea lucrărilor la
diverse obiective sau lucrări de interes public realizate pe raza comunei Tomești, județul Iași.
(2) Comisia de recepție se va întruni, ori de câte ori va fi necesar, din comisie
urmând a face parte și persoane angajate din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei, diriginți de șantier, experți, executanți de lucrări precum și alte persoane autorizate în
acest sens, care vor asigura și secretariatul comisiei.
Art. 2. Copii de pe prezenta hotărâre se vor comunica: Primarului comunei Tomești,
Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi, pentru control și legalitate, membrilor desemnați la art 1 alin.
1, pentru luare la cunoștință și ducere la îndeplinire, altor autorități sau instituții publice implicate,
persoane fizice sau juridice intersate, toate prin grija secretarului general al Comunei Tomești.
Adoptată azi: 26.11.2020
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier local, Ionel Craus

Secretar general comună
Gabriel Mancaș

U.A.T. COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI,
SECRETAR GENERAL COMUNĂ,
NR. 16088 DIN 25.11.2020
REFERAT
Subsemnatul Mancaș Gabriel, secretar general al comunei Tomești, județul
Iași,
Solicit Consiliul Local Tomești să aprobe: desemnarea a doi membri, care să
facă parte din comisia de recepție la terminarea lucrărilor la diverse obiective sau
lucrări de interes public realizate pe raza comunei Tomești, județul Iași.
Prin proiectul de hotărâre al primarului au fost propuși din partea
Consiliului Local, următorii consilieri:
-Domnul Silvaș Vasile – consilier local Consiliul Local Tomești-membru comisie;
-Domnul Patrașcu Radu – consilier local Consiliul Local Tomești-membru
comisie;
La recepție vor mai participa persoanele desemnate în calitate de diriginți de
șantier, personalul angajat din cadrul aparatului de specialitate al primarului, experți,
executanții de lucrări precum și alte persoane autorizate în acest sens.
În drept invoc următoarele acte normative: H.G.R. nr. 273/1994 privind
aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente
acestora, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 50/1991 privind
autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor,
modificată, completată şi republicată; Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea
executării lucrărilor de construcţii; Legea nr. 453/2001 modificarea şi completarea
Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 10/1995 privind calitatea în
construcţii; H.G.R. nr. 525/1996, republicată, pentru aprobarea Regulamentului
General de Urbanism; Legea nr. 351/2001 pentru aprobarea Planului de amenajare a
teritoriului naţional – Secţiunea a IV a – Reţeaua de localităţi; art. 196 alin. 1 lit. (a)
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările
ulterioare.

Data
25.11.2020

Secretar general comună,
Gabriel Mancaș

