
ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA 

COMUNA DITRĂU 
PRIMAR

DISPOZIŢIA Nr. 173/2019

privind numirea Comisiei de recepţie la terminarea execuţiei lucrărilor la investiţia „MODERNIZARE 
ŞI CONSOLIDARE DRUM COMUNAL DC65 ÎN COMUNA DITRĂU, SAT. JOLOTCA, JUDEŢUL

HARGHITA"

Primarul comunei Ditrău, jud. Harghita 

Având în vedere :
adresa nr. 3686/2019 de către S.C. VIADUCT S.R.L. - privind terminarea execuţiei lucrărilor; 

Autorizaţia de construire nr. 8/13.04.2016 eliberat de Primarul comunei Ditrău pentru lucrarea 
„Modernizare şi consolidare drum comunal DC65 în comuna Ditrău, sat. Jolotca, judeţul Harghita”

• adresa nr. 4970/2019 de către Inspectoratul Judeţean în Construcţii Harghita privind 
desemnarea unui membru din partea Inspectoratului Judeţean în Construcţii Harghita la 
comisia de recepţie a obiectivului ’’Modernizare şi consolidare drum comunal DC65 în comuna 
Ditrău, sat. Jolotca, judeţul Harghita

• prevederile art. 37, alin. (2) din Legea nr.50/1991,republicată, privind executarea lucrărilor de 
construcţii, modificată şi completată;

• prevederile H.G. nr. 273/1994 aprobarea Regulamentului privind recepţia construcţiilor.
• prevederile art. 155, alin. (5), lit. „e" din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ
• Hotărârea consiliului local Ditrău nr. 26 /2019 pentru aprobarea bugetului local pe anul 2019;
• H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico- 

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, 
modificată şi completată.

în temeiul prevederilor art. 196, alin. (1), lit. „b” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
DISPUNE:

Art. 1. Se numeşte Comisia de recepţie a lucrărilor la investiţia „Modernizare şi consolidare drum 
comunal DC65 în comuna Ditrău, sat. Jolotca, judeţul Harghita" 

cu următoarea componenţă:
• FAZAKAS SZILARD - viceprimar, preşedintele comisiei;
• PUSKAS SIMON KINGA ERIKA - inspector urbanism, membru;
• KÖLLÖ EMESE -  contabil, membru;
• FARKAS LORANT -  topograf, specialist;
Art. 2. Participă la comisia de recepţie Ing. BONDOC MIHAI ZSOLT din partea Inspectoratului 

Judeţean în Construcţii în calitate de membru.
Art. 3. Comisia va întocmi procesul verbal de recepţie în care se vor menţiona eventualele obiecţiuni 

şi recomandări ale membrilor comisiei;
Art. 4. Cu aducere la îndeplinire a prezentei se însărcinează persoanele desemnate;
Art. 5. Prezenta se comunică persoanelor desemnate precum şi Instituţiei Prefectului Judeţului 

Harghita.
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