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Adre511inregistrata cu nr, 3789/01/28.04.2017

Nr, 1 Data J,,~/}.s /1J11IJo. OS, ;'011

Stimate Domnule Viceprimar,

Ca urmare a solicitarii dumneavoastra inregistrata la AOR Nord-Est cu nr.
4515/27.04.2017 si nr. 3789/01128.04.2017, adresa prin care solicitati. un punct de
vedere referitor la "receptia la finalizarea lucrarilor", Proiect "PARC REGIONAL DE
AGREMENT TURISTIC SI SPORTIV CORNISA BOTOSANI", cod SMIS 3389, vă comunicăm:
1. Referitor la solicitarea dumneavoastra In legatura cu faptul ca "printr' o dispozitie
de primar am fost nominalizat presedintele comisiei de receptie pentru acest
obIectIv" si "In acea~;tI1 calftaee nu am primIt niciun document pentru a efectua
receptia la finalizarea lucrarilor impreuna eu co/egil din comisie", punctul de vedere
al OIPOR este:
Receptia la terminarea lucrarilor de care investitor (beneficiarI proprietar) este
reglementata de REGULAMENTUL de recepţie a lucrărilor de construcţii şi
illstalaţii aferente a(:estora aprobata prin HOTĂRÂRE nr. 273 din 14 iunie 1994
actualizata si republicata, care prevede modul in care trebuie sa se desfasoare
aceasta activitate.
Astfel:
in art.icolele 6+13 sunt. prevazute: demararea receptiei, modul de constituire a
comisiei de receptie si conditiile necesare pentru inceperea activitatii de
receptie li lucrarilor finalizate;
art, 14 prevede documentele obligatorii pe care comisia de receptie trebuie sa
la examineze;
art. '15 prevede obligativitatea cornlsei de a consemna in procesul verbal de
receptie observatiile si concluziile rezultate in urma examinarii.
Avand in vedere faptul ca lucrarile propuse pentru receptie fac parte din proiectul cod
$MIS 3389 finantat din fonduri UE , activitatea de receptie la terminarea lucrarilor,
pentru a putea fi acceptata, trebuie sa respecte strict legislatia in vigoare aplicabila
respectiv prevederile regulamentului aprobat prin HG 273/1994.
2. Referitor la soucttarea dumneavoastra a unui punct de vedere in legatura cu faptul
ca "in sedinta ordinara din data de 27.04.2017 domnul primar initiaza un proiect de
hotarare prin care se doreste transferul unor bunuri Icladiri de la constructor la
directia care Va administra acest parc de agrement" si "asupra (egalitatii acestui
demers", punctul de vedere OIPOR este:
Modalitatea de preluare este prevazuta in REGULAMENTUL aprobat prin HG 273/1994:
ART.31
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'11'1 cazul in care investitorul soticită preluarea unei părţi din lucrare Înainte de
termInarea ÎntregII lucrări prevăzute În contract, se va Încheia un proces-verbat de
predare-primire Între executant şi investitor, fu care se va consemna starea părţii de
lucrare In cauză, măsurill~ de conservare, precum şi cele de protecţie reciprocă a
desfăşurării activităţi; celor două părţi. Toate riscurile şi pericolele pentru partea
preluată trec temporar asupra investitorului, cu excepţia viciilor ascunse şi a celor
de<urgdnd din executarea necorespunzătoare.
!procesul-verbal de predare-primire Încheiat În aceste condiţii nu este un proces
vetba! de recepţie pentru partea de lucrare fn cauză, dar Investit arul poate cere
Ynscrlerea În procesui-verbai de recepţie, fntocmit la terminarea lucrări! in Întregime,
a vidilor pe care le-a constatat cu ocazia predăril-primirll şi {e-a consemnat În
orocesut-verbal respectiv. Pentru partea de lucrare preluată de investitor, perioada
d", garanţie pentru viciiio care nu ţin de siguranţa construcţiei Începe de la data
terminării remedientor."
Acest articol dIn regulament prevede asadar ca este legala preluarea de catre
tnvestttor de la constructor a "unei părţi din lucrare Înainte de terminarea Yntregii
lucrări prevăzute În contract" tnchetndu-se un "proces-verbal de predare-primire
'intre executant şi investitor".
Din continutul articolului reiese ca la preluare se vor inventaria si consemna in
procesul verbal, Viciile de executie constatate (aceste Vicii pot fi preluate si in
procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor in intregime) si faptul ca
"perioada de garanţie pentru vidile care nu ţin de siguranţa construcţiei incepe de la
data terminării remedierllor", consemnate in procesul verbal de predare primire.
Cu privire la transferul "transferul unar bunuri / cladiri de la constructor la directia
care va administra acest parc de agrement", articolul 31 al regulamentului
reglementeaza doar preluarea unor parti din lucrare fara a face precizari cu privire la
darea in folosinta a bunurilor preluate. Din acest punct de vedere, consideram ca pot
fi incidente prevederile LegII 10/1995 privind calitatea 'in construcţii actualizata si
republica ta urt. 27 IIt. !I):
AI1T. 27
( ... )
Proprietarii construcţiilor au următoarele obligoţii principal fi:
g) darea În folosinţă <1 construcţiei după admiterea recepţiei la terminarea lucrărilor,
ereluarea a,;~steja ~I obţinerea autorizaţiilorpotrivit legii.
Speram ca punctul de vedere OIPOR exprimat prin prezenta , satisface solicitarea
dumneavoastra.
OIPOR a exprimat acest punct de vedere numai pe baza informatiilor prezentate de
dumneavoastra in adresa transmisa prin e-mail. Facem precizarea ca OIPOR nu poate
emite un punct de vedere privind legalitatea actiunii. responsabilitatea pentru
receptia/preiuarea lucrantor de la constructor a lucrarilor executate revine In
totalitate investitorului, UAT Municipiul Botosani.
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