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D  I  S  P  O  Z  I  Ţ  I  E 
Referitor la: constituirea comisiei pentru recepţia la terminarea lucrărilor la obiectivul 

„Înlocuire gazon sintetic la terenul de sport din localitatea Săliștea” 
  

 Având în vedere:  
 - prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 - prevederile H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare 
a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din 
Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile art. 155, alin. 1, lit. d, alin. 5, lit. c din  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile art. 148, alin. 2 din Constituția României, republicată; 

 -  prevederile contractului nr. 5714/124/03.12.2019 privind „Înlocuire gazon sintetic la 
terenul de sport din localitatea Săliștea”; 
 - referatul nr. 2027 din 20.05.2020 al administratorului public,  

în temeiul prevederilor art. 196, alin. 1, lit. b  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,  

P  R  I  M  A  R  U  L 
comunei Săliștea, judeţul Alba, emite prezenta 

D  I  S  P  O  Z  I  Ţ  I  E: 
 Art. 1. Se constituie comisia pentru recepţia la terminarea lucrărilor la obiectivul 
„Înlocuire gazon sintetic la terenul de sport din localitatea Săliștea”, în următoarea 
componenţă: 
 1. Chiriluț Marcel Teofil              administrator public  președinte 
 2. Julescu Alexandra Maria  inspector   membru 
 3. Dat Ana    referent   membru. 
 Art. 2. Reprezentanţii executantului pot participa, în calitate de invitaţi, la recepţia la 
terminarea lucrărilor.  
 Art. 3. Prezenta dispoziție poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 
554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.  

Art. 4. Prezenta dispoziţie se comunică, prin grija secretarului general al comunei, 
persoanelor nominalizate la art. 1, pentru ducere la îndeplinire şi Instituţiei Prefectului - 
judeţul Alba. 
                                               PRIMAR, 
                                  Jr.  Stănilă Aurel-Emil       Contrasemnează pentru legalitate, 
               SECRETAR GENERAL   
                       Jr. Ionescu Mihaela-Alina 
            
Săliștea,  20.05.2020 
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