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    COMUNEI DUDEŞTII NOI 
 

 

Dispoziţia 

Nr. 89 din 31.05.2016 
Privind constituirea unei comisii de recepţie a mijloacelor fixe şi a unor 

lucrări achiziţionate în patrimoniul comunei Dudeştii - Noi. 

 

 
Având în vedere prevederile : 

a) Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, 
b) Legea nr.99/2016 privind achiziții le sectoriale, 
c) Ordinul 264/2016 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din 
Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice,  

d) Legii nr. 50/1991 pentru autorizarea lucrărilor de construcții, 
e) Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții  
 
în temeiul prevederilor art. 68 alin. (1) şi ale art. 115 alin.(1), lit.a) din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

 
primarul comunei Dudeştii Noi emite următoarea dispoziţie : 

 
Art. 1.- Se numeşte comisia de recepţie a bunurilor, mijloacelor fixe şi a unor lucrări în 

patrimoniul Comunei Dudeştii Noi , în următoarea componenţă: 

1. Preşedinte  inspector  principal Panici Vladimir-Traian 
2. Secretar  referent  superior Bogdan Maria 
3. Membru             consilier al primarului Petruț Daniela - Maria 

Art. 2.-  Prezenta comisie va funcționa de la data emiterii prezentei dispoziții  și până 
la revocarea ei, are caracter general, fiind aplicabilă la cazurile în care nu sunt 
incidente alte prevederi cu caracter special, stabilite prin dispoziția primarului. 
Art. 3.- Cu ducere la îndeplinire se încredinţează Compartimentul de contabilitate 
publică şi control intern din cadrul Direcţiei pentru gestionarea resurselor umane, a 
serviciilor publice, a bugetului local şi a patrimoniului.  
Art. 4.- Prezenta dispoziţie se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul 
secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, prefectului judeţului Timiş pentru 
exercitarea controlului de legalitate, primarului comunei Dudeştii Noi, 
compartimentului de contabilitate publică şi control intern. 

 
          p.primarul comunei Dudeştii Noi, 

              administrator public                                   Avizează pentru legalitate, 

                Nicu-Viorel ONEŢ                                secretarul comunei Dudeştii Noi 

                                                        Loredana - Adina - Mihaela LUCIU 

                      L.S.________________________                                                                                                                                          


