
ROMANIA                                                                                Nr.  147 din 26 noiembrie  2020                                                                                  
Judetul  CARAS  SEVERIN                                                              
Comuna  EFTIMIE  MURGU                                                           
- Primar -                                                                                         
                                             D I S P O Z I T I E 

 

     privind constituirea Comisiei pentru receptia bunurilor, serviciilor si a lucrarilor 
precum si contractele în derulare  din cadrul Primariei Eftimie Murgu,  

judetul  Caraș Severin   
 

Având în vedere temeiurile juridice prevăzute de dispozițiile: 
a) art. 15 alin. (2), art. 120 alin. (1) și art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția 

României, republicată; 
b) art. 3, art. 4 și art. 6 paragraful 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată 

la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
c) art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu 

modificările ulterioare; 
d) art. 21 lit. b) și art. 24 lit. f) din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006, cu 

modificările și completările ulterioare; 
e) art. 61 alin. (3), art. 63 alin. (1) lit. d) și e) și cele ale alin. (5) lit. a) din Legea 

administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare,                         

f) Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

g) Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările 
ulterioare;                         

h) Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice si a Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 
contractului de achiziție publica din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu 
modificările și completările ulterioare; 

i) Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru 
al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din 
fonduri publice; 

j) Hotărârii Guvernului nr. 273/1994  privind aprobarea Regulamentului de recepţie a 
lucrărilor de construcţii si instalaţii aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare;  

k) art. 44 lit. c) punctul 1 din Procedura de autorizare a diriginților de șantier aprobată 
prin Ordinul ministrului dezvoltării și turismului nr. 1496/2011, cu  modificările ulterioare; 

l) referatul nr. 1720/26.11.2020 al secretarului general al comunei; 
 
       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 pentru receptia bunurilor, serviciilor si a lucrarilor precum si 
contractele aflate in derulare in cadrul Primariei Eftimie Murgu, judetul  Caraș Severin   în 



 următoarea componență: 
 
- ȘUTA DIONISIE                   -viceprimar                      - presedinte; 
- IMBRESCU   LIVIU              - secretar general             -membru 
- DIDRAGA DOCHIA             - resp. achizitii publice     -membru;       
- ȘUTA LAZĂR LAURENȚIU-consilier local                 -membru;                                                    
- IMBRESCU NICOLAE         - 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  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 ,                                                                       Avizat 
              Mihai   Otiman                                                   Secretar general al comunei  
                                                                                                     Liviu   Imbrescu  

 
 


