
ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
COMUNA SĂSCIORI
PRIMAR

D I S P O Z I Ţ I A  Nr.8/2021
privind  desemnarea persoanei responsabile cu urmărirea comportării în expoatare a Sălii de

sport și a Grădiniței cu program normal  din localitatea Săsciori, județul Alba

Primarul comunei Săsciori, județul Alba,
Văzând:
-referatul nr.88/07.01.2021 întocmit de d-na ing.Drăghici Daniela prin care se solicită 

desemnarea persoanei responsabile cu urmărirea comportării în expoatare a Sălii de sport și a 
Grădiniței cu program normal  din localitatea Săsciori, județul Alba ;

Având în vedere prevederile:
-art.8-19, art.25, lit.c0 și art.27, lit.d) din Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții , 

cu modificărie și completările ulterioare;
-anexei la ordinul nr.847/2014 pentru aprobarea Procedurii privind activităţile de control 

efectuate pentru aplicarea prevederilor legale privind urmărirea curentă şi specială a comportării în 
exploatare a construcţiilor - indicativ PCU 004 ;

-anexei nr. 4 la Regulamentul privind urmărirea comportării în exploatare, investițiile în 
timp și postutilizarea construcțiilor din H.G nr.766/1997pentru aprobarea unor regulamente privind 
calitatea în construcții, republicată cu modificările și completările ulterioare;

–  H.G nr.273/1994 privind aprobarea Regulamnetului  privind recepția construcțiilor, 
republicată cu modificările și completările ulterioare;

– Normativul privind comportarea în timp a construcțiilor , Indicativ P 130-1999,

În temeiul art. 155, alin.(1), lit.”d” și art.196, alin. (1), lit. „b”, din OUG nr. 57/2019, privind
codul administrativ, emit prezenta;

DISPOZIȚIE:

Art.1  Se  desemnează dl./d-na DRĂGHICI DANIELA, având funcția publică de consilier
achiziții  publice,  grad  profesional  superior,  gradația  3,  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al
primarului comunei Săsciori, ca persoană responsbilă cu urmărirea comportării în expoatare a Sălii
de sport și a Grădiniței cu program normal  din localitatea Săsciori, județul Alba.

Art.2. Principalele obligații și răspunderi   ale  responsbilului  cu urmărirea comportării în
expoatare a Sălii de sport și a Grădiniței cu program normal  din localitatea Săsciori, județul Alba.,
sunt:

a).să cunoască toate detaliile privind construcțiile clădirilor mai su menționate  și să țină la
zi cartea tehnică a construcției;

b).să efectuezeb urmărirea curentă, iar pentru urmărirea specială, să supravegheze aplicarrea
proogramelor și a proiectelor întocmite în acest sens;

c).să sesizeze proprietarului sau administratorului situațiile care pot determina  efectuarea
unei expertize tehnice;

d).să propună măsuri tehnice de remediere a posibilelor deficiențe;
e).să arhiveze toate documentele aferente clădirilor.

Art.3. Prezenta dispoziție poate fi atacată conform procedurii și termenelor stabilite de 
Legea  nr.554/2004  a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare .

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/188977


Art.4. Prezenta se va comunica  prin grija secretarului general al comunei Săsciori:
– Instituției Prefectului Județul  Alba;
– Primarului comunei Săsciori;
– Grădiniței cu program normal  din localitatea Săsciori;
– persoanei responsabile.

Săsciori la 21 ianuarie 2021

  PRIMAR, CONTRASEMNEAZĂ,
       Nicolae-Florin Morar                              p.Secretar General al Comunei,

       Maria-Monica Ilea 
                


