
                   

                                                                                                                    
ROMANIA  

JUDEŢUL MARAMUREŞ 

COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU 

PRIMARUL COMUNEI 

DISPOZIŢIE 
 

                   cu privire la constituirea    comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor  pentru obiectivul  
     „REABILITARE ŞI MODERNIZARE DRUM COMUNAL 90 A BĂIŢA DE SUB CODRU-BĂSEŞTI, JUDEŢUL MARAMUREŞ” 
   

 Având în vedere dispoziţiile   Legeii nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și com-

pletările ulterioare; 
Având în vedere prevederile art. 43-46 din NORME METODOLOGICE din 2 iunie 2016 de aplicare a pre-

vederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind 

achiziţiile publice,cu modificările și completările ulterioare,aprobate prin HGR nr. 395 din 2 iunie 2016; 
 Având în vedere prevederile art. 3,9-11  şi 33-36 din HGR.nr.273/1994 ,prind aprobarea Regulamentului de 

Recepţie a lucrărilor de construcţie şi instalaţiile aferente acestora,cu modificările şi completărtile ulterioare; 
 Având în vedere prevederile Legii nr. 82/1991,republicată,a Legii nr. 273/2006 a finanţelor publice locale; 

 In temeiul prevederilor articolului 63 aliniatul 1 litera”e”,a art. 68 şi a art. 115 aliniatul 1 litera „a” din legea nr. 

215/2001  a administraţiei publice locale, republicată în Monitorul Oficial al României nr.123 din 20 februarie 2007 , cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş; 

 

DISPUNE : 

 

Articolul 1. Se constituie comisia de recepţie la terminarea lucrărilor  privind obiectivul: 
     „REABILITARE ŞI MODERNIZARE DRUM COMUNAL 90 A BĂIŢA DE SUB CODRU-BĂSEŞTI,  JUDEŢUL MARAMUREŞ”.în   

următoarea componenţă. 
1.  POP  TRAIAN        -VICEPRIMAR- 

              reprezentant al  investitorului                          -Preşedinte  Comisie- 

2. BANCOŞ  SIMONA NADIA  - inspector,responsabil urbanism-             

                                    reprezentant al autorităţii publice locale                            -Membru- 

3.  VANCA VALENTIN                           -consilier local- 

                       reprezentant al autorităţii publice locale                            -Membru                

              4.                                      -inginer constructor-                   -Membru 
       reprezentant ISC Maramures 

5. CHENDEA CRISTIAN                              - inginer constructor-      -Membru 

Articolul 2. Pentru redactarea  procesului verbal de recepție și întocmirea tuturor documentelor    
comisiei de recepție a lucrărilor se numește ca secretar al comisiei domnul  PETRUȚU ALEXANDRU   -ing. constructor 

– diriginte şantier-.                           
  Articolul 3. Deasemenea în vederea recepţionării lucrărilor de construcţie privind obiectivul „REABILITARE ŞI 

MODERNIZARE DRUM COMUNAL 90 A BĂIŢA DE SUB CODRU-BĂSEŞTI,  JUDEŢUL MARAMUREŞ”,vor fi invitaţi  domnii;         
   1.GHEORGHE FLOREA  -reprezentant proiectant    

                 2.CHIȘ PETRICĂ  -reprezentant constructor         

   Articolul 4 . În vederea efectuărtii recepției  la terminarea lucrărilor pentru obiectivul „REABILITARE ŞI 

MODERNIZARE DRUM COMUNAL 90 A BĂIŢA DE SUB CODRU-BĂSEŞTI,  JUDEŢUL MARAMUREŞ”, comisia se va întrunii la 

sediul primăriei Băița de sub Codru în data de 18 iulie 2018, cu începere de la ora 13,00 . 
Articolul 5. Prezenta dispoziţie  se comunică membrilor comisiei și; 

-Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş 
-Constructorului- SC TRUCKSPEED –Sârbi  str. Petrișului nr. 2 , județul Maramures. 

-Proiectantului SC  DUFIL-PROIECT CONSULTING   SRL  din   BAIA  MARE. 
-ISC MARAMURES. 

 

 PRIMAR 
    DUMUTA  AUREL 

          

Avizat pentru legalitate 

           SECRETAR 

Băiţa de sub Codru       DRAGOŞ   TRAIAN 

la 13.07. 2018  
Nr. 
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