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PRIMA]RUL COMUNEI MOAC$A

DrsiPozrTIA NR. 8812020

privind numirea comisiei de recep{ie a lucririlor de repara{ii exterioare la Ciminul cultural din
satul Moacga, comuna Moacqa efectuate de I.I. JAKAB M. GYOZO MARTON, in cadrul

Contractului de lucriri nr. 22261 19.11.2020

Primarul Comunei Moacqa, judeful Covasnal
AvAnd in vedere Notificarea nr.2.290127.11.2020 adresatd de executantul I.l. JAKAB M. GYOZO

MARTON, prin care comunic5 terminare,a lucrdrilor gi soliciti convocarea comisiei de recep{ie pentru

lucrarea de Reparafii exterioare la C[rninul cultural din satul Moacqa, comuna Moacqa, obiectul
contractul u i de lucrdri nr. 2226 I 1 9 .1 1 .202(l;

Av6nd in vedere Referatul nr.2.291127.11.2020 al Compartimentului financiar-contabil, impozite ;i
taxe din cadrul aparatului de specialitate a1' primarului comunei Moacga;

AvAnd in vedere:

^ - pct. 15. I . din Contractul de execut.ie lucrlri incheiat intre Comuna Moacqa, in calitate de achizitor

;i. i.t. JAKAB M. GYOZO MARTON in calitate de executant, av6nd ca obiect lucrdri de Repara{ii

exterioare la Cdminul cultural din satul Nloacqa, comuna Moacga din care rezultd obliga{ia achizitorului
de a efectua recep{ia lucrSrilor ce fac obiectul contractului,;

- FLC.L. nr.2412017 privind aprotrarea incheierii unui contract de superficie cu titlu gratuit intre

Comuna Moacqa qi Parohia Reformati l\4oacqa, prin care s-a aprobat preluarea in folosinla gratuitd a

Comunei Moacqa al irnobilului Casei de culturd Ei alterenului aferent acestuia, pentru o perioadd de 49 de

ani, in vederea realizirii investi{iei "Reabilitarea qi modernizarea Cdminului Cultural din Comuna

Moacqa, sat Moacqa, judelul Covasna":
- H.C.L. nr. 5512020 privind rectificarea bugetului local general al comunei MoacEa pe total qi pe

sec{iunile de funclionare gi de dezvoltare, precum gi modificarea Programului de investilii pe anul 2020;

in temeiul art. 155 alin. (l) lit. d, alin. (5) lit. c Ei art. 196 alin (l) lit.b din O.U.G. nr.5712019 privind
Codul administrativ, cu modificdrile gi conpletdrile ulterioare;

DISPUNE

Art. l. - Se numegte comisia de receplie a lucrdrilor realizate de executantul i.l. .IAKAB M.
GYOZ5 MARTON, cu sediul in satul Ghidfaliu nr. 8, comuna Ghidfaldu, judelul Covansa care fac

obiectul Contractului de lucrdri nr. nr. 2226119.11.2020, in urmdtoarea componen![ nominal6:

Preqedinte: Dl. Badi Juliu, consilier local.
Membrii: Dl. Bartha Sandor, consilier local.

Dl. Korodi Zoltim-Barna consilier in cadrul aparatului de specialitate al primarului

comunei Moacqa;
Art.2. - Comisia igi va desf-asurtr activitatea in data de 03.12.2020, incepdnd cu ora l0oo la fala

locului.
Art. 3. - Cu executarea prezentei dispozilii se incredin{eazd Primarul comunei Moacqa gi

persoanele nominalizate la art.l din prezenta dispozilie .

Moacqa, la 27 noiembrie 2020 J.{<r\.
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Secretar general

Fiiliip-Fuer M. Zelinda
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