
COSLIUL LOCAL AL ORASULUI BAILE GOVORA
Str. Tudor Vladimirescu, rtr.'75-77, Baile Govora, jud. Valcea

Nrfia.\;l-/ .?J*...r.* ",. *e tL

C5tre to{i cei interesa(i:

Confirmdm prin prezenta faptul cd in perioada iunie 2011 si septembfie 2012 domnul Bucin Adrian a
desftgurat activitd{i in calitate de Diriginte de $antier autorizat MDRT pentru instalalii qi relele
electrice.

Activitatile au fost realizate pentru proiectul 'REBILITAREA INFRASTRaCTURII
TURISTICE A STATIaNII BALNEARE BAILE GOVORA" rcalizat la Bdile Govora de
Primdria B[ile Govora in calitate de Beneficiar/Investitor finantat din fonduri comunitare.

in aceastd calitate domnul Bucin Adrian arealizat activitSli specifice conform Legii 1011995 privind
calitatea in constructii pentru realizarea lucrarilor de instalalii gi reJele exterioare de iluminat:

o controlul lucrarilor din punct de vedere cantitativ qi calitativ;

o participareala fazele determinante;

. urmarirea, verificarea gi controlul in gantier a realizarii lucrarilor in conformitate cu
prevederile din proiectul tehnic gi autorizatia de construire conform Legii 10/1995 privind
calilatea lucrarilor de constructi i.

. urmarirea respectarii tehnologiei de executie;

o alte activitdti de verificare qi control conform Legii l0lI995 privind calitatea in construcfii.

Domnul Bucin Adrian a dovedit profesionalism qi seriozitate in desfbgurarea activit5lii, cunoaqterea
prevederilor legislaJiei specifice, s-a implicat qi a realizat la termen etapele specifice activit6lii
desfiqurate.

Cu stima,



S.C. DAMILA S.R.L.
Botorani, Maciuca, jud. Valcea
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Citre to{i cei interesa{i:

Confirmdm prin prezenta faptul cd in perioada iunie 2011 si septembrie 2012 domnul Bucin Adrian a
desfdgurat activitdti in calitate de Diriginte de $antier autorizat MDRT pentru instalalii qi relele
electrice.

Activitatile au fost realizate pentru proiectul "REBILITAREA INFRASTRUCTaRII
TURISTICE A STATIUNII BALNEARE BAILE GOVORA" realizat la Bdile Govora de
Primdria Bdile Govora in calitate de Beneficiar/Investitor finantat din fonduri comunitare.

in aceastd calitate domnul Bucin Adrian arealizat activitdli specifice conform Legii 10/1995 privincl
calitatea in constructii pentru realizarca lucrarilor de instalalii 9i relele exterioare de iluminat:

o controlul lucrarilor din punct de vedere cantitativ qi calitativ;

o participarea la fazele determinante;

. urmarirea, verificarea gi controlul in qantier a realizarli lucrarilor in corrformitate cu
prevederile din proiectul tehnic gi autorizatia de construire conform Legii l0l1995 privind
calitatea lucrarilor de constructii.

o urmarirea respectarii tehnologiei de executie;

o alte activitdji de verificare qi control conform Legii 10i1995 privind calitateain construclii.

Domnul Bucin Adrian a dovedit profesionalism qi seriozitate in desfrqurarea activitdtii, cunoagterea
prevederilor legislajiei specifice, s-a implicat qi a realizat la termen etapele specifice activitdlii
des fdgurate.

Cu stima,
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