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Preşedintele Consiliului Judeţean Sălaj

Având în vedere:
-referatul nr. 8216 din 15.06.2020 al Direcţiei investiţii şi programe publice;
• prevederile art. 3 alin.(1) lit. a) coroborate cu cele ale art.10 alin. (3) şi art.11 din Anexa nrJ

la HG nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului privind recepţia lucrărilor, cu
modificările şi completările ulterioare;
-art.191 alin.(1) lit. D din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi

completările ulterioare;
În temeiul art.196 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare;

DISPUN:
Art.1. Comisia de recepţie la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiţie "Reabilitare şi
modemizare drum judeţean DJ196: lim. Jud. Satu-Mare - Horoatu Cehului - Benesat, km 28+00028+900 -36+080-43+150", constituită prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Sălaj nr.119

din data de 12.06.2020, se modifică prin înlocuirea domnului Bolba Salvador Constantin, cu domnul
Pop Nicolaie, consilier în cadrul Compartimentului monitorizare implementare din cadrul Direcţiei
monitorizare investiţii publice.

Art. 11. Comisia de recepţie, astfel modificată, are următoarea componenţă:

Preşedinte:

Membri:

Pop Nicolaie

Consilier, Direcţia monitorizare investiţii publice

Barbur Romeo paul

reprezentant lnspectoratul de Stat în Construcţii
Sălaj

Petkes Gerg6

Consilier, Direcţia arhitect şef

Nencu Claudia

Consilier, Direcţia investiţii şi programe publice

Ghiurco Mihaela - Ioana

Consilier, Direcţia investiţii şi programe publice
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Art. 111. Cu data prezentei dispoziţii îşi încetează aplicabilitatea Dispoziţia Preşedintelui
Consiliului Judeţean Sălaj nr. 119 din 12.06.2020.

Art.IV.Cuducerealaîndeplinireaprezenteidispoziţiise^mcredinţeazămembriicomisiei.
Art. V. Prezenta dispoziţie se comunică la:
-Direcţia juridică şi administraţie locală;
- Direcţia investiţii şi programe publice;
-Direcţia monitorizare investiţii publice;
- Direcţia arhitect şef;
-Inspectoratul de Stat în Construcţii Sălaj;
I membrii comisiei.

PREŞEDINTE,
Tiberiu Marc

Contrasemnează:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI,
Cosmin - Radu Vlaicu

