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HOTARAREA  NR.40 

privind numirea dirigintelui de santier pentru investitia derulata prin F.E.A.D.R 

  Masura 313 ,,Centrul local de informare turistică în comuna Crucea şi proximităţi; 

Dezvoltare şi marketing turistic,, 

 

 Consiliul Local al comunei Crucea , judetul Constanta, intrunit in sedinta ordinara din 

data de  21 aprilie 2015, 

 Avand in vedere: 

- Referatul cu nr.1827/15.04.2015 al compartimentului implementare proiecte din 

fonduri europene; 

- Expunerea de motive a primarului Comunei Crucea, dl Frigioi Gheorghe; 

- Raportul comisiei de specialitate juridica ,urbanism  si amenajarea teritoriului;  

- Avizul de legalitate al secretarului comunei ; 

In conformitate cu : 

        - procedurile de implementare a proiectelor finantate din  Programul National de 

Dezvoltare Rurala Masura 313 ,,Incurajarea activităţilor turistice,, 

In temeiul articolului 45, alineatul 1 din Legea 215/2001 a administratiei publice 

locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare 

 

HOTARASTE: 

 

Art. 1 – Se numeste diriginte de santier domnul RIPICIUC DORIN- RAZVAN,  pentru 

investitia ,,Centrul local de informare turistică în comuna Crucea şi proximităţi; Dezvoltare 

şi marketing turistic ,, finantata prin Programul National de Dezvoltare Rurala, Masura 313. 

,,Incurajarea activităţilor turistice,,. 

Art. 2 – Secretarul comunei Crucea va comunica prezenta hotarare persoanelor 

abilitate pentru ducere la indeplinire  si Institutiei Prefectului Judetului Constanta. 

 

Prezenta hotarare a fost adoptata cu ………..voturi pentru,………….voturi contra 

si……..abtineri. 

 

 

 

CRUCEA- 21.04.2015 

        

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                         Contrasemnez 

                                                                                                            SECRETAR,      

                     Dobrin IOSIF                                                                          Reveicuta GURGU 
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EXPUNERE DE MOTIVE  

la proiectul de hotarare privind numirea dirigintelui de santier pentru investitia derulata 

prin F.E.A.D.R  Masura 313 ,,Centrul local de informare turistică în comuna Crucea şi 

proximităţi; Dezvoltare şi marketing turistic,, 

 

 

 

Dirigintele de santier este o persoana fizica a carei sarcina, stabilita de investitor, este 

aceea de a verifica permanent calitatea materialelor si produselor folosite pe un santier de 

constructii, precum si de a urmari si verifica executia corecta a lucrarilor. 

Legea 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii (vezi Norme 

Metodologice, cap.VI, sect.1, art.800, pct.2) prevede obligativitatea urmaririi executiei lucrarilor 

prin diriginte de santier autorizat. 

Angajarea unui diriginte de santier inainte de inceperea lucrarilor de constructii este nu doar 

obligatorie dar si utila. 

Dirigintele de santier intareste controlul de calitate si certifica prin semnatura pe procese 

verbale, raspunzand in aceeasi masura cu constructorul in fata legii si a proprietarilor. 

. Dirigintele de specialitate raspunde fata de organele abilitate ale statului, pentru executia 

conforma cu proiectul si cu reglementarile tehnice in vigoare. In relatie cu  

producatorii,antreprenorii si furnizorii actioneaza impartial, obiectiv, de pe o pozitie de 

independenta. 

Activitatea dirigintilor de santier se desfasoara in baza legii 10/1995 si este autorizata si 

monitorizata de Inspectia de Stat in Constructii  (ISC) si se supune legii calitatii in constructie  

Rolul dirigintelui de santier este de a asigura calitatea corespunzatoare a lucrarilor de 

constructii, optimitzand cheltuielile cu investitiile. 

Avand in vedere cele mentionate, va rog sa fitide accord cu proiectulde hotarare supus 

atentiei dumneavoastra. 

 

 

                                                          PRIMAR, 

 

                                                 GHEORGHE  FRIGIOI                   

 

 

 


