ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
COMUNA TREZNEA
PRIMAR

DISPOZITIA Nr.130
din 12 decembrie 2019
privind constituirea Comisiei de recepție a lucrărilor de reparații la ulițele din comuna și alte
lucrari de întreținere și reparații comuna Treznea.
PRIMARUL COMUNEI TREZNEA
Având în vedere :
- Referatul întocmit de d-ul Cherecheș Bogdan Alexandru consilier achiziții publice în
aparatul de specialitate al primarului comunei Treznea, înregistrat sub nr._____/12.12.2019 :
-prevederile Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de
recepţie a lucrărilor de construcţii si instalaţii aferente acestora, cu modificările şi completările
ulterioare;
- prevederile art. 155, alin.(1), lit.d coroborat din OUG Nr.57/2019 privind Codul
Administrativ
în temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit.b din OUG Nr.57/2019 privind codul
Administrativ,
DISPUN:
Art. 1. - (1) Se constituie Comisia de recepție a lucrărilor de reparații realizate la ulițele
din comuna și alte lucrari de întreținere și reparații comuna Treznea în următoarea
componență:
a) ROMITAN CAMIL-VESILE - președintele comisiei, viceprimarul comunei;
b) BLÂNDAȘ-IGREȚ IOAN – membru, secretar general UAT;
c) MAXIM MIHAELA-STEFANIA – membru, referent II reposabil cu aplicarea
legislației în constructii .
(2) Secretariatul comisiei va fi asigurat de CHERECHEȘ BOGDAN-ALEXANDRU,
consilier achizițiilor publice
Art. 2. - Comisia prevăzută la art. 1, se convocă cu 5 zile înainte de inceperea
recepției și își va desfășura activitatea conform prevederilor legale în vigoare.
Art. 3. - Prezenta dispoziție se comunică la
-Instituția prefectului județului Sălaj
-persoanelor în cauză
-dosar dispoziții
-www.primariatreznea.ro
PRIMARUL
OROS CRISTIAN

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL GENERAL UAT,
BLÂNDAȘ-IGREȚ IOAN

ROMANIA
JUDETUL SĂLAJ
COMUNA TREZNEA
Nr. ____ din 12.12.2019

REFERAT
Privind constituirea si numirea Comisiei de receptie a lucrărilor de reparații la ulițele din
comuna și alte lucrari de întreținere și reparații comuna Treznea.
Având in vedere:
-prevederile art.7,alin (1) din Hotarârea nr.273/1994 privind aprobarea regulamentului
de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora;
- prevederile art. 155, alin.(1), lit.d coroborat din OUG Nr.57/2019 privind Codul Administrativ
în temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit.b din OUG Nr.57/2019 privind codul
Administrativ,
Propunem constituirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor în următoarea
componenţă:
d) ROMITAN CAMIL-VESILE - președintele comisiei, viceprimarul comunei;
e) BLÂNDAȘ-IGREȚ IOAN – membru, secretar general UAT;
f) MAXIM MIHAELA-STEFANIA – membru, referent II reposabil cu aplicarea
legislației în constructii .
(2) Secretariatul comisiei va fi asigurat de CHERECHEȘ BOGDAN-ALEXANDRU,
consilier achizițiilor publice

CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE
CHERECHEȘ BOGDAN-ALEXANDRU

