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 Comuna  Arieșeni, sat. Arieșeni nr.19, jud. Alba  
Adresa e-mail : arieseni@ab.e-adm.ro 

Telefon: 0358402989 
 

DISPOZIȚIA NR. 142/23.11. 2022 
privind constituirea Comisiei de recepție având ca obiect ”Refacere pod peste Valea Galbenei în 

comuna Arieșeni, județul Alba”  
         Primarul comunei Arieseni, județul Alba, 
          Având în vedere: 
- Raportul Compartimentului Achiziții Publice , înregistrat sub nr. 7187/16.11.2022 privind 

constituirea Comisiei de recepție având ca obiect ”Refacere pod peste Valea Galbenei în comuna Arieșeni, 
județul Alba”  conform contractului nr. 6663/911/03/11/2021; 

- Adresa nr.743/26.10.2022 a S.C EUROPEXPRES S.R.L, înregistrată la Primăria comunei Arieșeni 
sub nr. 6763/26.10.2022; 

- Adresa ISC Alba înregistrat 7325/23.11.2022 
- Contractului nr. 6663/911/03/11/2021 încheiat între comuna Arieșeni și S.C EUROPEXPRES S.R.L; 

In conformitate cu: 
-  art.22 lit.(f) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in construcții cu modificările  si completările ulterioare: 
- prevederile hotărârii  nr. 395 din 2 iunie 2016 (*actualizată*) pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 
98/2016 privind achizițiile publice ; 

- prevederile hotărârii nr. 343 din 18 mai 2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind 
aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții şi instalații aferente acestora; 
 In temeiul prevederilor art.155 alin.1 lit. e si art.196, alin.1 lit.b din OUG nr.57/2019 privind  Codul 
administrativ emite prezenta :         

                                                   DISPOZIȚIE 
   Art.1 Se  constituie Comisiei de recepție având ca obiect ”Refacere pod peste Valea Galbenei în 

comuna Arieșeni, județul Alba”” conform contractului nr. 6663/911/03/11/2021, in următoarea componență : 
1. Belei Ionel-Viorel          inspector asistent      președinte 
2.          Gligor Ioan-Vasile  consilier asistent   membru 
3. Ștefănuț Daniel    inspector principal membru 
4.          Lazea Ciprian-Vasile      inspector asistent membru 
5.         Clemnic Dan            Reprezentat ISC Alba         membru 
Secretar comisie : diriginte șantier Ovidiu Arghiroiu 

Art.2 Membrii comisiei de recepție vor îndeplini atribuțiile prevăzute de  Legea nr. 10/1995 privind calitatea 
în construcții si a regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții, aprobat prin HO  nr.273/1994 cu 
modificările si completările ulterioare:   

Art. 3 Recepția se va organiza la data de 23/11/2022, ora 11 00.  
Art.4 Prezenta dispoziție poate fi atacată în condițiile Legii nr.554/2004, privind contenciosul administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare. 
Art.5 Prezenta dispoziție se înaintează si comunica cu: Instituției Prefectului-Județul Alba, persoanelor 

nominalizate în prezenta, Dosar Primărie. 
                   
   Primar,                                           contrasemnează pentru legalitate, 
   Gheorghe PANTEA                                                                                     pt. secretar general 
                           inspector asistent  
            Ionel-Viorel BELEI 


