JUDEŢUL BIHOR
COMUNA CEICA

România, jud.Bihor
Str.Principală, nr.67
Tel.și fax 0259/324464
www.ceica.ro
primaria.ceica@cjbihor.ro

PRIMAR
CUI-4784210
Cod poștal-417155

DISPOZIŢIE
Privind constituirea comisiei locale pentru recepţia la terminarea lucrărilor la
obiectivul “Extindere alimentare cu apă Ceișoara”
Având în vedere necesitatea recepției la lucrarea “Extindere alimentare cu
apă Ceișoara” ca urmare a terminării lucrărilor la acest obiectiv,precum și adresa
nr.463/16.02.2021 a SC Dumexim SRL ,înregistrată cu nr.354/17.02.2021 la Primăria
Ceica care solicită recepția la această investiție,
În baza raportului compartimentului de specialitate al primarului prin care solicită
emiterea dispoziției privind constituirea comisiei de recepție ,
Ținând cont de art.6 și 7 din H.G. Nr. 273/1994 pentru aprobarea
regulamentului de recepţie a lucrurilor de construcţii si instalaţii 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 ,
DISPUNE:
Art.1 Se constituie comisia locala pentru efectuarea recepţiei din data de
04.03.2021,orele 10 la lucrarea Extindere alimentare cu apă Ceișoara” ca urmare a
terminării lucrării ,având următoarea componență:
1. Balint Grigorie Doru –consilier mediu și urbanism la Primăria comunei
Ceica,președinte.
2.Petrila Mariana – viceprimarul comunei Ceica ,membru
3.Bar Ivan maria-consilier achiziții publice ,mnembru
4.Pop Marin Sorin,consilier,membru
5.Tirla Florian ,diriginte șantier,membru
Art.2. Prezenta dispoziţie se comunica cu:
- Instituţia Prefectului- Judeţului Bihor
- Birou contabilitate
- Afişat public
-dosar
PRIMAR
ȘOVRE ANA LIVIA

Nr.59 din 22 februarie 2021.

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
DOREL OCTAVIAN GOLDEA
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JUDEŢUL BIHOR
COMUNA CEICA
Nr.386 din 22.02.2021.
CUI-4784210
Cod poștal-417155

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind constituirea comisiei locale pentru recepţia la terminarea lucrărilor la
obiectivul “Extindere alimentare cu apă Ceișoara”

Având în vedere necesitatea recepției la lucrarea “Extindere alimentare cu
apă Ceișoara” ca urmare a terminării lucrărilor la acest obiectiv,precum și adresa
nr.463/16.02.2021 a SC Dumexim SRL ,înregistrată cu nr.354/17.02.2021 la Primăria
Ceica care solicită recepția la această investiție,
În baza raportului compartimentului de specialitate al primarului prin care solicită
emiterea dispoziției privind constituirea comisiei de recepție ,
Ținând cont de art.6 și 7 din H.G. Nr. 273/1994 pentru aprobarea
regulamentului de recepţie a lucrurilor de construcţii si instalaţii 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,
Propun emiterea unei dispoziții cu privire la componența comisiei locale pentru
efectuarea recepţiei la “Extindere alimentare cu apă Ceișoara” ca urmare a terminării
lucrărilor.

Consilier achiziții publice
Bar Ivan Maria
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PRIMAR
.

DISPOZIŢIE
Privind constituirea comisiei locale pentru recepţia lucrărilor
privind Modernizarea prin asfaltare DC 196 Cotiglet-Corbești,comuna
Ceica.
Având în vedere necesitatea recepției pentru lucrările privind Modernizarea prin
asfaltare a DC-196 Cotiglet- Corbești, care au fost finalizate,
Ținând cont de H.G. Nr. 273/1994 pentru aprobarea regulamentului de recepţie a
lucrurilor de construcţii si instalaţii aferente acestora modificata prin H.G 940/2006,
În baza art. 68,art.115,alin.1,lit.a din Legea Administraţiei Publice Locale Nr.
215/2001 republicată,
Primarul comunei Ceica
DISPUNE:

Art.1 Se constituie comisia locala pentru efectuarea recepţiei la lucrările, privind
Modernizarea prin asfaltare DC 196 Cotiglet-Corbești,comuna Ceica,având următoarea
componență:
- Șovre Ana-Livia – viceprimarul comunei Ceica ________președinte
- Bar Ivan Maria –consilier _________________________membru
-Pop Marin-Sorin-consilier__________________________membru
- Șișca Vasile –consilier local________________________membru.
- Corb Mariana – consilier local ______________________membru
Art.2. Prezenta dispoziţie se comunica cu:
- Instituţia Prefectului Judeţului Bihor
- Birou contabilitate
- Afişat public
PRIMAR
FLORIN CORB

Nr.252 din 29 decembrie 2014.

Avizat pentru legalitate
SECRETAR
DOREL OCTAVIAN GOLDEA

