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ROMANIA 

JUDETUL ALBA 

COMUNA MIHALT  

PRIMAR 

      

                                        

 

D I S P O Z I T I A  NR. 109 /2021 

privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor la obiectivul de investiție 

“Amenajare curte școală Cistei” 

 

 

 Primarul comunei Mihalț, județul Alba, ing. Breaz Flavius; 

 Având in vedere : 

        - Referatul nr.5389/05.10.2021 întocmit de către Compartimentul urbanism, amenajarea 

teritoriului și disciplina în construcții cu privire la necesitatea constituirii comisiei de recepție 

pentru obiectivul de investiție ”Amenajare curte școală Cistei”; 

          - Adresa nr.5555/2021 prin care executantul lucrării SC SELIM S.R.L., comunică 

finalizarea lucrărilor pentru obiectivul de investiție ”Amenajare curte Cistei”; 

        - Adresa Inspectoratului Județean în Construcții Alba cu nr.249661/2021, prin care se 

comunică desemnarea reprezentantului Inspectoratului Județean în Construcții Alba pentru a face 

parte din comisia de recepție;  

            Potrivit prevederilor art. 9, 10 și 11 din HG.nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului 

de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, cu modificările și completările 

ulterioare, art.37 alin.(2) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art.22 lit. f) și art.43 din Legea 

nr.10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 In temeiul art. 155 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. c) și art.196 alin.(1) lit.b) din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului României privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, 

 

D I S P U N : 

 

 Art.1.  Se constituie comisia de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de 

investiții “Amenajare curte școală Cistei”, în următoarea componență: 

a) Președinte: -    Muntean Virgil Mihai – administrator public comuna Mihalț 

b) Membrii:  

Cârnaț Dana Doina - consilier  Compartiment urbanism și amenajarea teritoriului     

Breazu Dănuț – șef SVSU Mihalț 

Breazu Dorin – viceprimar comuna Mihalț  

Șerbu Ovidiu – inspector în construcții în cadrul IJC Alba 

c) Secretar comisie : ing. Henegar Mircea - Florin -  diriginte de șantier 
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          Art.2. La efectuarea recepției va fi invitat să participe reprezentatul executantului lucrării – 

S.C. SELIM S.R.L.  

          Art.3. Comisia de recepție își va desfășura activitatea conform prevederilor H.G. 

nr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații 

aferente acestora, cu modificările ulterioare. 

          Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se desemnează Compartimentul 

urbanism, amenajarea teritoriului și disciplina în construcții și membrii comisiei de recepție. 

 Art.5. Prezenta dispoziție poate fi contestată în temenele și condițiile prevăzute de Legea 

nr. 544/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

          Art.6. Prezenta dispoziție se comunică celor în cauză, Instituției Prefectului - județul Alba, 

Biroului buget finanțe, impozite și taxe, contabilitate. 

                                                           

 

 

                                                                                                       Mihalț la 07.10. 2021 

 

 

 

 

                         Primar,                                                        Contrasemnează pentru legalitate, 

                    Flavius Breaz                                                      Secretar general comuna Mihalț 

                                                                                                          Mariana Salcău 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


