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CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN
PRESEDINTE
,
DISPOZIŢIE

privind: constItUIrea comISIei de

"Reabilitare Spital de

Preşedintele

Consiliului

Judeţean

recepţie finală

Urgenţă

pentru obiectivul de

investiţii

Alexandria judeţul Teleorman"

Teleorman, Adrian

Ionuţ

Gâdea,

Având În vedere:

I

- referatul nr.16275 din 14.12.2020 decembrie 2020 întocmit de Direcţia
Investitii, Proiecte şi Achiziţii Publice privind constituirea comisiei de recepţie finală,
pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare Spital de Urgenţă Alexandria judeţul

Teleorman".
- prevederile Contractului de lucrări nr. 135 din 01.11.2012 ;
- adresa nr. 11398/14.12.2020 a Spitalului de Urgenţă Alexandria;
- prevederile cap. III - Recepţia finală din Regulamentul de recepţie a lucrărilor
de construcţii şi instalaţii aferente aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.273/1994, cu
modificările şi completări le ulterioare;
- prevederile art. 9 lit. i), art. 17, art. 22 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în
construcţii, republicată (2) modificată şi completată;
- adresele nr.16048/14.12.2020 ale Directiei
Tehnica si
,
, Administrarea
Patrimoniului şi Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;
- prevederile art. 31, alin 1 lit. f) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al
Consiliului Judeţean Teleorman, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr.
142/30.09.2019, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 191 alin.( 1) lit.f) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completări le ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art. 196 alin.( 1) lit. b) din Ordonanţa de Urgenţă a
Guvemului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare.

DISPUNE:
Art.1 -Se constituie comisia de
"Reabilitare Spital de

Urgenţă

recepţie finală,

Alexandria

judeţul

pentru obiectivul de investiţii
Teleorman", în următoarea

componenţă:

Preşedinte:

(cu drept de vot)
- Gabriela Radu - Şef Seviciu, Serviciul Proiecte Fonduri Europene;

F-S.S-02.ed.l, revl

