ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

F6

DISPOZIŢIA nr .
din ,1' \ f:\NUA R,'It=2020
privind constituirea Comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor
pentru obiectivul "Amenajare şi recompartimentare încăperi şi
grupuri sanitare clădire Piaţa 1 decembrie 1918, nr.ll"

Preşedintele Consiliului Judeţean Sălaj;
Având În vedere:
- referatul nr. 112 din 07.01.2020 al Direcţiei patrimoniu;
- prevederile art. 3 alin. (1) lit. a) coroborate cu cele ale art. 10 alin. (3) şi art. II din Anexa nr.l la
Hotărârea Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de
construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare;
- art.191 alin. (1) lit. f) din O.U.G. 57/2019, privind Codul administrativ, cu completările ulterioare,
În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu
completări le ulterioare,
DISPUN:
Art. 1. Se constituie Comisia de recepţie la terminarea lucrărilor pentru obiectivul, "Amenajare şi
recompartimentare încăperi şi grupuri sanitare clădire Piaţa 1 decembrie 1918, nr.ll" , lucrări executate În
baza contractului nr. 17622 din data de 22.11.2019, În următoarea componenţă:
PRESEDINTE:
-Mircea Ştefan Ghiurco - director executiv adjunct - Direcţia patrimoniu
MEMBRI:
Raul Alexandru Eusebiu Ardelean - şef serviciu- Serviciul administrativ- Direcţia
Patrimoniu
Salvador - Constantin Bolba - consilier - Compartimentul drumuri- Direcţia
Patrimoniu
Ramona - Crina Costin - consilier juridic - Serviciul administrarea domeniului
public şi privat al judeţului- Direcţia Patrimoniu
Petkes Gergă - consilier - Compartimentul autorizaţii de construire şi disciplina
În construcţii - Direcţia arhitect şef
Art. 2. Recepţia la terminarea lucrărilor va avea loc În data de 23.01.2019, ora 10:00, rezultatul
recepţiei urmând să fie consemnat în procesul verbal de recepţie Întocmit În acest sens.
Art. 3. Cu ducerea la Îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează membrii comisiei.
Art. 4. Prezenta dispoziţie se comunică la:
- Direcţia juridică şi administraţie locală;
- Direcţia Patrimoniu;
- persoanele prevăzute la art. 1.
PREŞEDINTE,
Tiberiu Marc

Contrasemnează:
SECRET ARUL GENERAL
AL JUDEŢULUI,
Cosmin-Radu Vlaicu

