
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

D I S P OZ I Ţ I E 

privind constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor „Reparații hidroizolații 

teraseˮ,  la imobilul situat în municipiul Alba Iulia, str. I.I.C. Brătianu, nr. 20,  județul Alba  

 

 

 

  Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Văzând referatul nr. 16948/26 septembrie 2016 al Direcţiei gestionarea patrimoniului 

privind   propunerea de constituire a Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor „Reparații 

hidroizolații teraseˮ la imobilul, situat administrativ în Alba Iulia, str. I.I.C. Brătianu nr.20, judetul 

Alba; 

 Având în vedere prevederile: 

- art. 104 alin. 1 lit. f  din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 

cu modificările si completările ulterioare; 

- Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu 

modificările și completările ulterioare;  

- art. 17 din Legea nr. 10/1991 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare; 

- art. 7 și art. 32-39 din Regulamentul de recepție a lucrărilor de construcții și instalații 

aferente acestora, aprobat prin H.G. nr. 273/1994, cu modificările şi completările ulterioare 

 În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, emit prezenta 

 

D I S P O Z I Ţ I E 

 

 Art. 1. Aprob constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor „Reparații 

hidroizolații teraseˮ,  la imobilul situat în municipiul Alba Iulia, str. I.I.C. Brătianu, nr. 20, 

județul Alba în următoarea componență: 

Președinte:  

Ioan BODEA    - director executiv, Direcţia gestionarea patrimoniului  

Membri:  

Alexandru BAȘA   - consilier, Direcţia gestionarea patrimoniului  

Florin Adrian GHILEA  - consilier, Direcţia gestionarea patrimoniului     

Art. 2.  Atribuțiile membrilor comisiei de recepție constau în verificarea executării 

lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului și a terminării tuturor lucrărilor prevăzute în 

contract, încheierea documentelor referitoare la recepție, stabilirea valorii declarate a investiției. 

Art. 3.  Documentele întocmite în urma recepției la terminarea lucrărilor vor fi transmise 

Direcției gestionarea patrimoniului și Direcției de dezvoltare şi bugete. 

 

Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba și pe pagina de internet 

www.cjalba.ro, se înaintează și se comunică: Prefectului Judeţului Alba, persoanelor nominalizate 

și Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 

         Avizat pentru legalitate, 

            PREŞEDINTE,    SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA 

     Ion DUMITREL                       Vasile BUMBU    
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Alba Iulia, 27  septembrie  2016 


