
           

                                                                                                                                         
ROMANIA  

JUDEŢUL MARAMUREŞ 

COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU 

PRIMARUL COMUNEI 

DISPOZIŢIE 
 

         cu privire la constituirea    comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor  pentru obiectivul  

 ” Lucrări de Instalații de încălzire  cu centrală proprie  la Scoala gimnazială  cu clasele I-IV Băița de sub Codru” 
 

 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 art. 155 aliniatul 1 litera ”e” ,art. 196  aliniatul 1 litera „b” și art. 289 aliniatul 1  

din  OUG nr. 57/2019-Codul Administrativ-publicat în M.O. al României  nr. 555 din 5 iulie 2019; 

           Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş,emite prezenta,  

   

DISPOZIȚIE : 
 

 

Articolul 1. Se constituie comisia de recepţie la terminarea lucrărilor  privind obiectivul:  
”Lucrări de Instalație de încălzire  cu centrală termică proprie  la  Scoala gimnazială  cu clasele I-IV Băița  

de sub Codru ”în   următoarea componenţă. 

1.  POP  TRAIAN        -VICEPRIMAR- 
              reprezentant al  investitorului                          -Preşedinte  Comisie- 

2.  PUSTAI GHEORGHEIONEL           muncitor intreținere rețea alimentare cu apă            

                                          reprezentant al autorităţii publice locale                      -Membru- 

3. DUMUȚA DINUȚĂ                           -administrator patrimoniu - 

                               reprezentant al scolii gimnaziale                             -Membru                

Articolul 2. Deasemenea în vederea recepţionării lucrărilor de construcţie privind obiectivul ”Lucrări de  
Instalație de încălzire  cu centrală termică proprie  la Scoala gimnazială  cu clasele I-IV Băița de sub Codru”vor fi 

invitaţi  domnii 
    1.CHIOREAN GHEORGHE  -reprezentant proiectant    

                 2.CRIȘAN FLORIN  -reprezentant constructor         

Articolul 3 . În vederea efectuărtii recepției  la terminarea lucrărilor pentru obiectivul”Lucrări de  
Instalație de încălzire  cu centrală termică proprie  la Scoala gimnazială  cu clasele I-IV Băița de sub Codru”, comi-

sia se va întrunii la sediul școlii gimnazilale Băița de sub Codru ,în data de 26 noiembrie 2020, cu începere de la ora 

14,00 . 
Articolul 4 .Prezenta dispoziţie se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se comunică  

prin grija secretarului general al comunei, în conformitate cu prevederile art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, Prefectului Județului Maramureș pentru exercitarea controlului de legalitate ,precum și   
  -membrilor comisiei 

-compartimentului financiar contabil   
   

 

      PRIMAR 

 

     DUMUŢA  AUREL  

 

 

Băiţa de sub Codru                  CONTRASEMNAT  
la 26.11.2020                                                            pentru legalitate   

                                                                Secretarul General al  Comunei 

Nr. 106                                                                     Traian Dragos 
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