
          Ioan Bohancanu, primarul comunei  Beba Veche, județul Timiș,
         Având în vedere Referatul de specialitate întocmit de Compartiment  
CONTABILITATE, VENITURI SI URMARIRE, INCASARE TAXE SI IMPOZITE 
înregistrat sub nr.    /19.04.2021;

          În temeiul prevederilor art. art. 155 alin. 1) lit.  e), art. 135 alin. (1) şi art. 196 alin. 
(1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

                                        P R O P U N:

privind constituirea Comisiei de receptie la terminarea lucrarilor aferentă 
proiectului Modernizare strazi in localitatea Beba Veche, comuna Beba 

Veche, judetul Timis

PROIECT DE DISPOZIȚIE NR. 34 / 19.04.2021

Judetul Timis
Comuna Beba Veche

PRIMAR

          Având în vedere dispozițiile:
- Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
- art.10, alin.(3) din H.G. nr.273/1994, modificată cu H.G. nr.343/18.05.2017 privind 
aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente 
acestora;

          Comunicarea convocării comisiei de recepție la terminarea lucrărilor, înregistrată 
la Inspectoratul de Stat în Construcții sub nr. 157248/14.04.2021,

    Se constituie Comisia de recepţie la terminarea lucrarilor aferentă proiectului 
Modernizare strazi in localitatea Beba Veche, comuna Beba Veche, judetul Timis în 
următoarea componenţă:
1. 	BICAN AURELIAN - preşedinte, viceprimarul comunei Beba-Veche;
	2.	SOFRAN NICOLAE – membru, referent;
	3.	LASKA DESIDERIU- membru, referent
4.RUSU DANIEL- inginer specialist domeniu construcții;
5. TIPEI TRAIAN- inspector ISC Timiș.

Articolul 1:

    Recepţia lucrarilor va avea loc la sediul Primăriei Comunei Beba-Veche, joi, 
22.04.2021, ora 10,00 iar președintele Comisiei va stabili programul desfășurării 
recepției.

Articolul 2:

    Comisia de recepție poate funcționa numai în prezența a minim 2/3 dintre membrii 
săi, iar hotărârile se iau cu majoritate simplă, consemnate în procesul verbal de recepție.

Articolul 3:

    Prezenta dispozitie se comunică:
- Institutiei Prefectului- judetul Timis,
- Contabilitatii UAT Beba Veche;
- Afisare la sediul institutiei;
- Persoanelor in cauza;
- Publicare în Monitorul Oficial Local pe site web primariabebaveche.ro.

Articolul 4:

Primar,



Ioan Bohancanu, 

                   Avizat spre legalitate,          
                   Sorin Giuroescu
                   Secretar General al comunei Beba Veche



Comuna Beba Veche
Județul Timiș
Compartiment CONTABILITATE, VENITURI SI URMARIRE, INCASARE TAXE SI 
IMPOZITE
Nr.   /19.04.2021

R E F E R A T

    Având în vedere următoarele temeiuri legale:

propun emiterea unei dispozitii privind constituirea Comisiei de receptie la terminarea 
lucrarilor aferentă proiectului Modernizare strazi in localitatea Beba Veche, comuna 
Beba Veche, judetul Timis care să reglementeze următoarele aspecte:

Compartiment  CONTABILITATE, VENITURI SI URMARIRE, INCASARE TAXE SI 
IMPOZITE

Se constituie Comisia de recepţie la terminarea lucrarilor aferentă proiectului 
Modernizare strazi in localitatea Beba Veche, comuna Beba Veche, judetul Timis în 
următoarea componenţă:
1. 	BICAN AURELIAN - preşedinte, viceprimarul comunei Beba-Veche;
	2.	SOFRAN NICOLAE – membru, referent;
	3.	LASKA DESIDERIU- membru, referent
4.RUSU DANIEL- inginer specialist domeniu construcții;
5. TIPEI TRAIAN- inspector ISC Timiș.

          Având în vedere dispozițiile:
- Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
- art.10, alin.(3) din H.G. nr.273/1994, modificată cu H.G. nr.343/18.05.2017 privind 
aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente 
acestora;

          Comunicarea convocării comisiei de recepție la terminarea lucrărilor, înregistrată 
la Inspectoratul de Stat în Construcții sub nr. 157248/14.04.2021,


