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BF/SM expl.4 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL ALBA 
COMUNA MIHALȚ 
PRIMAR 
 

D I S P O Z I Ț I A  NR. 5/2021 
privind recepția finală a lucrării ”Reabilitare parc Comuna Mihalț” 

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

 Având in vedere : 

- Referatul nr.274/2020 întocmit de Compartimentul urbanism, amenajarea teritoriului și disciplina în 

construcții din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mihalț, cu privire la necesitatea 

constituirii comisiei de recepție finală pentru obiectivul de investiție ”Reabilitare parc în Comuna Mihalț”; 

- Contractul de lucrări nr.2931/19.05.2017 și procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor pentru 

obiectivul de investiție ” Reabilitare parc în comuna Mihalț”.    

            Potrivit prevederilor art. 24, 25, 27, 29 și 30 din H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea 

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

completările ulterioare, art.17 din Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 In temeiul art. 155 alin.(2) lit.d), alin.(5) lit.d) și art.196 alin.(1) lit. b) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ,  

 

D I S P U N : 
 

 Art.1.  Se constituie comisia de recepție finală  pentru obiectivul de investiții “Reabilitare parc în 

localitatea Mihalț”, în următoarea componență: 

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

b) Membri:         

- David Dorin, referent principal Compartiment urbanism și amenajarea  Teritoriului 

-  Breaz Simona – consilier asistent Birou BFITC 

       Art.2. La efectuarea recepției va participa în calitate de invitat  reprezentantul S.C. APIS COM S.R.L., 

executantul lucrării. 

       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 se comunică celor în cauză, Compartimentului urbanism, amenajarea 

teritoriului și disciplina în construcții, Instituției Prefectului - județul Alba. 

 

                                                                                                       Mihalț la 20.01.2021 
                          PRIMAR,                                                       Contrasemnează secretar gen., 
                     Flavius Breaz                                                             Mariana Salcău                     


