
________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

DIFUZARE:  

1 exemplar - Instituția Prefectului 

1 exemplar - Colecție 

1 exemplar – Primar 

1 exemplar –Membrii comisiei 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________Datel

e dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria comunei Bod în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene nr.679/2016 în 

scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile 

prevăzute în Regulamentul UE nr. 679/2016 printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei comunei Bod. 

                                                                                                                                                                                                P a g i n a  1 | 1 

 

din  21.03.2022

 

DISPOZIȚIE nr.123 

privind modificarea Dispoziției nr. 119 din 11.03.2021 privind aprobarea constituirii comisiei de recepție la 

terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiție  ”Sistem de canalizare și tratare a apelor uzate în Bod 

Colonie, com. Bod” 

 

PRIMARUL COMUNEI BOD 

 

Având în vedere: 

▪ Proiectul de dispoziție nr.12776/21.03.2022  întocmit de Daniela-Laura AXENIE, Secretar general UAT; 

▪ Referatul de motivare cu nr.12787/21.03.2022 întocmit de Maria-Daniela GAVRILOIU - 

Consilier Achiziții Publice;   

▪ Regulamentul privind recepția construcțiilor, aprobat prin HG 343/2017, cu modificările și 

completările ulterioare. 

În temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.b) si art.199 alin(1) si alin(2) din OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ. 

 

DISPUNE: 

 

ART.1 Se aprobă modificarea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiție "Sistem 

de canalizare și tratare a apelor uzate în Bod Colonie, com. Bod", în următoarea componență: 

▪ Președinte:  Ioan-Lucian DULAMĂ – Administrator public al Primăriei Comunei Bod;                              

▪ Membru: Paul Gheorghe LAZĂR – Arhitect Șef Primăria Comunei Bod – emitent al  

▪                           autorizației de construire nr. 120/12.09.2018;                                 

▪ Membru:  Maria-Daniela GAVRILOIU – Consilier Achiziții Publice; 

▪ Membru:  George DRAGOMIR - Specialist în domeniul lucrărilor de construcții supuse   

▪                         recepției  - Instalații; 

▪ Membru: Mihai-Lucian GHERGHE – Specialist măsurători terestre și cadastru; 

▪ Membru:  Reprezentant Inspectoratul de Stat în Construcții Brașov; 

▪ Membru:  Reprezentant Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației; 

▪ Invitați:             Gabriel NĂSTASE - Proiectant SC HEAT TRANSFER SRL; 

▪   Executant SC VALDEK IMPEX SRL; 

▪ Secretar:  Mircea POPA – Diriginte de șantier conform contract de prestări servicii în construcții 

nr. 7100/26.02.2019. 

ART.2 Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziții se încredințează peroanele menționate la art. 

1. 
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