
ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEŢEAN
pmşEDINTE

dhD]SE8?##Enr.m2021
privind constituirea Comisiei de recepţie finală a lucărilor executate în cadrul proiectului

«Modemizarea şi extinderea complexului de servicii comunitare Cehu Silvaniei prin înfiinţarea de
ateliere vocaţionale pentru tinerii ieşiţi din sistemul rezidenţial»

Preşedintele Consiliului Judeţean Sălaj ;
Având în vedere:
-      referatele nr.11415 şi nr.11416 din 24.06.2021  ale Direcţiei investiţii şi programe publice;
-     prevederile art.  24  şi 25  din anexa la Hotărârea Guvemului nr.  273/1994 privind aprobarea

Regulamentului  de  recepţie  a  lucrărilor  de  construcţii  şi  instalaţii  aferente  acestora,  cu
modificările şi completările ulterioare;

-      art.19l  alin.(1)  lit.  f)  din  O.U.G.  57/2019,  privind  Codul  administrativ,  cu  completările  şi
modificările ulterioare.

În  temeiul  art.   196  alin.(1)   lit.   b)  din  O.U.G.  m.   57/2019  privind  Codul  administrativ,  cu
completările şi modificările ulterioare,

DISPUN:

Art.1.  Constituirea  Comisiei  de  recepţie  finală pentm  lucrările  executate  în  cadrul  proiectului
«Modernizarea  şi  extinderea  complexului  de  servicii  comunitare  Cehu  Silvaniei  prin  înfiinţarea  de
ateliere vocaţionale pentru tinerii ieşiţi din sistemul rezidenţial», în baza contractelor de execuţie lucrări
nr.7351  din 29.06.2010 şi nr. 2309 din 01.03.2011, îm umătoarea componenţă:

PREŞEDINTE:
Bogya Mim6s - Director executiv, Direcţia moritorizare investiţii publice;

nmnmEH:
Magdaş Natalia - Director executiv adjunct,  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Sălaj ;
Nencu Claudia - Consilier, Direcţia investiţii şi programe publice;
Petkes Benjămin -Consilier, Direcţia investiţii şi programe publice;
Pop Mariana -Dorina -Consilier, Direcţia patrimoniu.

Art.2.  Secretariatul  comisiei  va fi  asigurat  de  către  doamna Labo  Oana - Consilier,  Direcţia
investiţii şi programe publice.

Art.3.  Recepţia  finală  va  avea  loc  îm  data  de  02.07.2021,  începând  cu  ora  9:00,  urmând  ca
rezultatul recepţiei să fie consemnat ^m procesul verbal ^mtocmit ^m acest sens.

Art.4. Cu ducerea la ^mdeplinire a prezentei dispoziţii, se încredinţează membrii comisiei.
Art.5. Prezenta dispoziţie se comunică la:
-     Directiajuridică şi administraţie locală;
-     Direcţia investiţii şi programe publice;
-     membrii comisiei.

PREŞEDINTE,

Dinu lanculsă]ăjanu

Contrasemnează:
SECRETARUL  GENERAL AL JUDEŢULUI,

Cosmin-Radu V]aicu


