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    HOTĂRÂREA       Nr.  41                                                                          Data: 29.09.2016 
 

 
HOTĂRÂRE A CONSILIULUI  LOCAL 

 
privind desemnarea unor consilieri locali pentru a face parte din Comisiile de recepție a lucrărilor de investiții și 

reparații din Municipiul Săcele, în calitate de membrii specialiști 
 
 

              Consiliul  Local  al  Municipiului  Săcele, întrunit în ședință ordinară în data de 29.09.2016, 
               Analizând necesitatea desemnării unor consilieri locali pentru a face parte din Comisiile de recepție a lucrărilor 
de investiții și reparații din Municipiul Săcele, în calitate de membrii specialiști; 
   Ținând cont de Raportul de specialitate nr. 52138/22.09.2016 al Biroului Investiţii Implementare, 
Derulare Proiecte cu Fonduri Internaţionale şi  Avizele Comisiilor de specialitate; 

  Văzând propunerea consilierilor locali,  în sensul desemnării d-nilor consilieri locali Stoea Gheorghe și 
Mureșan Dan-Marius pentru a face parte din Comisiile de recepție a lucrărilor de investiții și reparații din Municipiul 
Săcele, în calitate de membrii specialiști, pe întreaga durată a mandatului pentru care au fost aleşi; 
              Având în vedere prevederile H.G. nr. 273 din 14 iunie 1994, pentru aprobarea Regulamentului de recepţie a 
lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;          
              În temeiul art. 10; art. 36 alin. (1), alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.d); art. 39 alin.(1); art. 45 alin. (1); art. 54 alin. (7); 
art. 61 alin. (2), alin. (3); art. 115 alin. (1) lit. b) şi  art. 117 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
               Art.1. Se desemnează  următorii consilieri locali pentru a face parte din Comisiile de recepție a 
lucrărilor de investiții și reparații din Municipiul Săcele, în calitate de membrii specialiști, pe întreaga durată a 
mandatului pentru care au fost aleşi, şi anume : 

1. D-l Stoea Gheorghe 
2. D-l Mureșan Dan-Marius 

 
              Art.2. Atribuţiile membrilor specialişti arătaţi la Art. 1 sunt cele reglementate de dispoziţiile art. 14 şi următ. 
din H.G. nr. 273 din 14 iunie 1994, pentru aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii 
aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare.          
 
            Art. 3. Persoanele nominalizate la art. 1 răspund de ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
       
 
 
 
      PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ                                                                         CONTRASEMNAT 
            CONSILIER     LOCAL                                                  SECRETARUL MUNICIPIULUI  SĂCELE 
        BĂLĂȘESCU MARIUS                                                              C.J.  GORAN ADRIANA 
 
 
 
Redactat: Insp. Acăroaie Elena/7ex. 
Hotărârea a fost adoptată: 14  voturi pentru,  -   împotrivă,  -  abțineri 
Nr. consilierilor în funcţie: 19 
Nr. consilierilor prezenţi la şedinţă: 14 
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Prezenta hotărâre s-a difuzat la: 
- 1 ex. Instituţia Prefectului Braşov 
- 1 ex. Dosar colecţie 
- 1 ex. Dosar şedinţă 
- 1 ex. D-l Primar 
- 3 ex. Biroul Investiţii Implementare, Derulare Proiecte cu Fonduri Internaţionale 
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