
ROMAN IA 
JUDETUL BISTRITA-NASAUD 
COMUNA LUNCA ILVEI 

.PRIMAR 

Dispozitie 

Privind constituirea Comisiei de receptiei la terminarea lucrarilor privind obiectivul 
,, Ignifugare sarpanta la Cresa de copii in comuna Lunca llvei, judelui Bistrita-Nasaud ,, 

Primarul comunei Lunca llvei, Lupsan Flaviu 
Avand in vedere: 

- Referatul persoanei responsabile cu achizitiile publice , înregistrat sub nr. 897 din 15.02.2018
- Adresa executantului nr. 196 din 15.02.2018 prin care aduce la cunostinta ca lucrarile sunt

executate 
- Prevederile art. 7 alin (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice
- Prevederile art.43 alin (1) si alin (4) din Hotararea Guvernului nr.395/2016 privind Normele

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica I

acordului cadru din Legea nr.98/2016 privind achiziliile publice 
Prevederile Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările 

ulterioare, 
- Contractul de lucrari nr. 413 din 23.01.2018 încheiat intre Comuna Lunca llvei si Mis Grup

SRL 
Hotararea Consiliului Local Lunca llvei nr. 32 din 24.03.2017 privind aprobarea bugetului de 

venituri si cheltuieli al comunei Lunca llvei pe anul 2017 , cu rectificarile ulterioare, 
ln temeiul dispoziţiile arl.63 alin. (1) lit.e) şi alin (6) din Legea administraţiei publice locale 

nr.215/2001, cu modificările şi completările ulterioare, 

DISPUN: 

Art.1.- Se constituie Comisia de recepţie la terminarea lucrarilor privind obiectivul „Ignifugare 
sarpanta la Cresa de copii în comuna Lunca llvei, judelui Bistrita-Nasaud " în următoarea 
componenţă: 

1. Sas Simona - preşedinte, inspector de specialitate la Primaria comunei Lunca llvei;

2. Lupsan Loghin - secretar, inspector în compartimentul taxe si impozite din aparatul de
specialitate al primarului comunei Lunca llvei;

3 Vartic Silvia - membru, inspector principal la Primaria Comunei Lunca llvei 

Art.2.- Recepţia aferentă lucrarilor pentru obiectivul mai sus mentionat va avea loc vineri 22 
februarie 2018 , ora 11 :00, la sediul Primăriei Comunei Lunca llvei , preşedintele Comisiei urmând a 
stabili programul desfăşurării recepţiei. 
Art. 3.- Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispozitii se incredinteaza comisia 
desemnata la art.1. 






