ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL BAIA DE ARIEŞ
CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E A NR.29/27.02.2012
privind constituirea unei comisii de verificare a lucrărilor
de interes public local executate în decursul anului 2011
Consiliul Local al oraşului Baia de Arieş, judeţul Alba, întrunit în şedinţă ordinară ;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de un grup de consilieri locali privind constituirea
unei comisii de verificare a lucrărilor de interes public local executate în decursul anului 2011;
expunerea de motive intocmita de consilierii locali Pandor Traian, Pitea Vasile, Bârlea Silviu, Mârzan
Silviu, Toader Cristin, Popa Virgil şi Drăghiciu Dumitru; raportul de specialitate nr.663/2012 al
compartimentului juridic; raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.3 din cadrul consiliului lcoal;
Având in vedere prevederile H.G. nr.273/1994, privind aprobarea Regulamentului de recepţie a
lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora si ale art.36 alin (2) lit.b si d, precum şi ale art.54
alin (7) din Legea nr.215/ 2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare;
În temeiul art.45 şi a art.115 alin. (1) lit.b din Legea 215/2001, privind administratia publica
locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se desemnează comisia pentru verificarea lucrarilor executate în anul 2011, precum şi
cele în curs de executare, din punct de vedere calitativ, cantitativ şi al costului, compusa din:
Drăghiciu Dumitru, consilier local – presedinte ,
Pitea Vasile, consilier local
– membru
Bârlea Silviu , consilier local
– membru
Pandor Traian, consilier local
– membru
Toader Cristin, consilier local
– membru
Art.2. Aparatul de specialitate al primarului va pune la dispozitia comisiei toate documentele
solicitate, necesare verificării lucrarilor.
Art. 3 Membrii comisiei de verificare vor prezenta consiliului local informari privind modul de
execuţie al lucrarilor, precum şi plata acestora.
Prezenta se va comunica:
Instituţiei Prefectului - judeţul Alba;
Primarului oraşului Baia de Arieş;
Biroului urbanism;
Compartimentului juridic;
Serviciului financiar contabil.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 12 voturi “pentru”şi 1 “abţinere” din numărul
de 13 consilieri în funcţie şi 13 consilieri prezenţi .
Preşedinte de şedinţă,
Cons.Pandor Traian

Contrasemnează secretar,
Nemeş Delia

