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D I S P O Z I Ţ I E 
 
 

         Privind constituirea comisiei  locale pent ru recep ţia lucr ărilor la 
obiectivul  de investi ții “Modernizare  Pia ță Ceica în localitatea Ceica 
comuna Ceica” 
 
    Având în vedere necesitatea  recep ției la  lucrarea de investi ție ” 
Modernizare  Pia ță Ceica în localitatea Ceica comuna Ceica”  care a f ost 
finalizat ă,  precum și adresa  înregistrat ă la Prim ăria comunei Ceica cu  
nr.721/15.03..2022  a firmei executante SC FRANGO  SRL  care solicit ă 
recep ția la lucrarea  susamintit ă, 
            În baza raportului  compartimentului de  specialitate al primarului 
nr.1794/28.03.2022  prin care solicit ă emiterea dispozi ției privind 
constituirea comisiei de recep ție , la obiectivul  de investi ții “Modernizare  
Piață Ceica în localitatea Ceica comuna Ceica” 
 Ținând cont de art.6 și 7  din  H.G. Nr. 273/1994  pentru aprobarea 
regulamentului de recep ţie a lucrurilor de construc ţii si instala ţii aferente 
acestora  modificata prin H.G 940/2006,  
 În baza  art. 154,art.155,alin.5,lit.a și d,art.196,alin.1,lit.b) din OUG 
nr.57/2019 Codul Administrativ, 
 
  Primarul comunei Ceica , 
 

D I S  P U N E: 
 

 Art.1 Se constituie comisia locala pentru efectuar ea recep ţiei 
lucr ărilor la obiectivul de investi ții “Modernizare  Pia ță Ceica în localitatea 



Ceica ,comuna Ceica” pentru data de 31.03.2022,orel e 10  ,având 
urm ătoarea componen ță: 
 
             1.Balint Grigorie Doru-consilier mediu  ,cu atribu ții în  
urbanism-pre ședinte comisiei 
    2. Petrila Mariana  – viceprimarul comunei Ceic a ________membru 
    3. Pop Florentina Delia –consilier superior____ _________membru 
    4. Bar Ivan Maria – consilier chizi ții publice____________membru 
              5.Pop Marin-consilier superior_______ __________membru 
 
 
 Art.2. Prezenta dispozi ţie se comunica cu: 
 - Institu ţia Prefectului- Jude ţului Bihor 
 - Birou contabilitate  
 - Afi şat public 
            -dosar 
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