
ROMANIA                                                                                                 Avizat 
Judetul  CARAS  SEVERIN                                                             Secretar general   
Comuna  EFTIMIE  MURGU                                                          Liviu Imbrescu  
- Primar -                                                                                          ………………….. 
Nr.  188 din 9 decembrie  2019 
 
                                             D I S P O Z I T I E 
 

privind desemnarea Comisiei de receptie partiala pentru  executarea lucrarilor de constructie 
pentru lucrarea  ”Reabilitare drumuri de interes local, pod peste paraul Rudaria, infiintare 
pasarela pietonala si pasaj rutier peste paraul Rudaria in comuna Eftimie Murgu, judet 
Caras Severin  ”  
 
Având în vedere prevederile: 
-  Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- OUG nr. 6/2017 pentru modificarea si completarea unor acte normative precum si stabilirea 
unor masuri privind realizarea investitiilor finantate din fonduri publice, aprobata cu modificari 
si completari prin Legea nr. 250/2017; 
-OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programul National de Dezvoltare Locala; 
 
       În temeiul dispozițiilor art. 155 si art. 196 alin. (1) lit. ”b” din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 
 

                                                     DISPUN: 
 

Art. 1. – Se constituie Comisia de receptie partiala pentru lucrarea  ”Reabilitare drumuri de 
interes local, pod peste paraul Rudaria, infiintare pasarela pietonala si pasaj rutier peste 
paraul Rudaria in comuna Eftimie Murgu, judet Caras Severin  ” în următoarea 
componență: 
- TURNEA REMUS ANDREI -viceprimar                      - presedinte; 
- IMBRESCU   LIVIU              - secretar general             -membru 
- DIDRAGA DOCHIA             - agent de turism              -membru;       
-DANCEA CĂLINA                 -casier                             -membru;                                                    
- OTIMAN MIHAI                   - inspector                        -secretar comisie;   
                Art. 2. – Comisia prevăzută la art. 1, poate funcționa numai în prezența a cel puțin 2/3 
din membri săi, iar hotărârile se iau cu majoritatea simplă şi va consemna observaţiile şi 
concluziile în procesul-verbal de recepție partiala  a lucrărilor. 

Art. 3. - Prezenta dispoziţie se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul 
secretarului general al comunei, în termenul prevăzut de lege, Prefectului Judeţului Caras 
Severin si persoanelor nominalizate la articolul 1. 

 
 
 

PRIMAR , 
Mihai Vlădia  


