PRECIZĂRI
ALE INSPECTORATULUI DE STAT ÎN CONSTRUCȚII

REFERITOARE LA
REPORTAJUL PUBLICAT ÎN EMISIUNEA “ȘTIRILE PRO TV” DIN DATA DE 1 NOIEMBRIE 2018
PRIVIND SITUAȚIA “PARCĂRII DE 650 DE LOCURI” REALIZATĂ ÎN NORDUL CAPITALEI

Inspectoratul de Stat in Construcții (ISC) a luat la cunoștință de reportajul publicat în cadrul
emisiunii “Știrile PRO TV” din 01.11.2018, ora 19:00, privind lucrările de construire a “parcării de
650 de locuri” realizată în nordul capitalei, motiv pentru care facem următoarele precizări:
În luna octombrie Metrorex a anunțat ISC despre finalizarea lucrărilor de execuție mai sus
menționate, în prezent desfășurându-se, conform legii, procesul de recepție.
Afirmațiile prin care se precizează că procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor, se
află la ISC și că purtătorul de cuvânt, Brener Octavian, este în concediu, nu sunt corecte.
Astfel, în data de 09.10.2018 a fost transmis către Inspectoratul de Stat în Construcţii
anunţul de finalizare a lucrărilor. Totodată, ca urmare a discuţiilor purtate cu reprezentanţii
Metrorex. S.A. încă din data de 11.10.2018 încep verificările în vederea efectuării recepţiei, în
urma cărora se stabileşte şi calendarul de desfăşurare al recepţiei.
Ca urmare a solicitării oficiale de desemnare a reprezentanţilor ISC în comisia de recepţie
din data de 23.10.2018, Inspectoratul de Stat în Construcţii a desemnat 3 membrii, pentru fiecare
specialitate, în data de 24.10.2018. Tot în data de 23.10.2018 este solicitată Adeverinţa ISC,
document al dosarului de recepţie, prin care se confirmă că nu sunt necesare alte plăţi. La
această solicitare Inspectoratul de Stat în Construcţii a răspuns în data de 24.10.2018.
UPDATE
Astăzi, 05.11.2018, beneficiarul a înaintat instituţiei noastre procesul verbal de recepție la
terminarea lucrărilor, în vederea semnării.
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