ROMANIA
JUDETUL sArar
COMTINA BALAN
PRIMARIA

D

I SPOZITIA

Nr.4.

din 14 ianuarie 2016
privind numirea Comisiei de receplie pentru lucrarea,, Modernizare (construclie) drumuri forestiere
in comuna B61an, judelul Sdlaj "
Primarul comunei Bdlanjudelul S6laj,Maghiar Isaia;
AvAnd in veclere referatul cu ff. 120 din 12.01.2016 privind necesitatea constituirii Comisiei de
receplie la proiectul ,, Modernizare (construclie) drumuri forestiere in comuna Bdlan, judelul S[laj ,,,
intocmit de Mnere Ion, inspector in cadrul primdriei, prin care se solicitd numirea unei comisii de receplie
a lucrdrilor din cadrul proiectului susmenlionat ;
Ydz6,'nd prevederile art.63,pct.(5),lit."c"privind aplicar ea art.36,alin. (6), lit."a",pct.9 gi 1 1,din
Le gea nr.21 5 I 2001,cu modifi cdrile gi completdrile ulterioare,republicatd;
In temeiul ar1.68, pct.(1) din Legea nr.2I512001,legea administraliei publice locale,cu modificdrile
qi completdrile ulterioare,republicatd,

DISPUNE:

Art.1. Se numegte Comisia de receplie a lucrdrilor din cadrul proiectului ,, Modernizare
(construclie) drumuri forestiere in comuna Bdlanjudelul Sdlaj" in urmdtoarea componen!6:
l.Tripon Gavril, viceprimar - pregedintele comisiei;
2.Ing.Pop Mircea, specialist drumuri Ei poduri - membru;
3.Ing.Barbur Romeo-Paul, reprezentant al LS.C. Sdlaj - membru;
4.Ing.Chiq ioan din partea Consiliului Judelean S6laj - membru;
5.Mnere Ion, inspector responsabil cu achiziliile publice - membru.
Art'2. Recep{ionarea lucrbrilor se va efectua imediat dupa finalizarealucrdrilor, fiind materiabzatd,
printr-un proces verbal de receplie din care un exemplar va fi inaintat compartimentului contabilitate al
primdriei pentru frnalizarea achitdrii lucrdrilor Ei cuprinderea in inventar a bunurilor receptionate.
Art.3. Cu ducerea la ?ndeplinire a prevederilor prezentei se incredinleazd secretarul comunei.
Art.4.Prezenta dispozilie se comunicd la :
-Institulia Prefectului judelului S6laj, Serviciul juridic qi contencios administrativ;
-persoanelor precizate la art.1 din prezenta, prin comunicare scrisd:
-compartimentul contabilitate din cadrul primdriei;
-dosarul cu dispozilii.
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REFERAT
privind necesitatea costituirii Comisiei de receplie la proiectul

" Modernizarea ( construcfie ) drumuri forestiere in com. Bilan, jud. S[laj "

Prin adresa nr.

I 104.01.2016

am fostanurrlali de cdtre S.C. CECONI S.R.L. din Bixad, jud

Satu Mare, despre faptul cd au fost flnalizate lucrdrile executate

25.07.2014, pentru proiectul ., Modernizare ( construcfie

in confbrrnitete cu contractul nr. 1,170 I

) drumuri forestiere in comuna Bilan,

jud.Silaj ".

/ 11.06.1991 privind aprobarea Regulantentului de receplie a lucrarilor
cie constrtrclii ;i instalcrlii afbrenle ocestora , arI. 7, ati. ( 1 ) . comisia de receplie a lr,rcrarilor va fi
Potrivit HG nr. 273

alcatLritb din 5 rnembri, astf-el :

un

reprezentant al investitorului. un reprezentant al administraliei publice

locale, iar ceilalli trei vor fi specialigti in domeniu, dintre care unul obligatoriu de la Inspectoratul de stat
in construc{ii ( {inAnd cont de faptul cb obiectivul de investilii a fost realizat din fonduri publice ) .
AvAnd in vedere cele mai sus prezentate este necesar a

fl

ernisd o Dispozilie a prinrarului cu

privire la numirea comisiei de receplie la terminarea Iucrarilor.
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