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 DISPOZIȚIA nr. 76 

                                                                    din 02.08.2022 

privind numirea Comisiei de Recepție a lucrărilor de reabilitare și renovare  

a clădirii Pimăriei Comunei Șincai 

 

Primarul Comunei Șincai, județul Mureș, d-nul Vasile POP 

Avand în vedere  

-Raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Comunei Șincai 

-Legea 50/1991privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, 

-Ordinul 830/2009 a ministrului dezvoltării regionale și locuinței pentru aprobarea 

Normelor Metodologice de aplicare a Legea 50/1991privind autorizarea executării 

lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

- H.G. nr. 273 din 14 iunie 1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor 

de construcţii şi instalaţii aferente acestora 

- H.G. nr. 343 din 18 mai 2017 pentru modificarea H. G. nr. 273/1994 privind aprobarea 

Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora 

-Contractul de prestări servicii nr. 2246 din 11.07.2022 încheiat cu SC BLAGAGOR EDIL 

SRL privind lucrări de reabilitare și reparații a clădirii primăriei Comunei Șincai 

      În temeiul prevederilor art. 155 alin. (1), lit.a), lit. d), alin. (2), lit. c) , alin. (5), lit. c) și 

ale art. 196 alin. (1) lit.b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ 

 

 DISPUNE: 

    Art. 1. Se stabilește componența Comisiei de Recepție a lucrărilor de reabilitare și 

renovare a clădirii Pimăriei Comunei Șincai executate de SC BLAGAGOR EDIL SRL 

conform contractului de prestări servicii nr. 2246 din 11.07.2022, în formula 

   PANCZEL SZILAMER –viceptrimar- președintele Comiciei 

   MĂRGINEAN MĂDĂLINA ROXANA –consilier - membru al comisiei 

   MOLDOVAN LUCIA-referent- membru al comisiei 

   Art. 2 Persoanele nominalizate la art. 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezenţei 

dispoziţii. 

   Art. 3 Prezenţa dispoziţie va fi transmisă prin intermediul secretarului general al U.A.T. 

– ului, în termenul prevăzut de lege, Prefectului Județului Mureș, pentru exercitarea 

controlului de legalitate, persoanelor prevăzute la art. 1 și se aduce la cunoștință publică 

prin afișare, precum și prin publicarea pe pagina de internet la adresa www.șincai.ro.                                              

                                                 PRIMAR 

                                                 Vasile POP 

Viză de legalitate 

Secretar General al Comunei delegat 

Dan Cristian ONAC 
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