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DISPOZIŢIA Nr. 112 
din 27. 12. 2022 

       privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul ”Furnizare sistem 
de supraveghere video format din camere video LPR cu echipament de management local inclus in 
Comuna Rosiori” 
 
 

            Având în vedere: - prevederile Hotarârii nr. 273 din 14 iunie 1994, privind aprobarea Regulamentului  
de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare,            
           Comunicarea executantului, înregistrat sub nr. 3732/  27. 12.  2022, privind terminarea lucrărilor  

prevăzute în contractul cu nr. de înregistrare 437/23. 12.  2022, având ca obiect realizare ”Furnizare sistem 
de supraveghere video format din camere video LPR cu echipament de management local inclus in 
Comuna Rosiori”,  în vederea întrunirii comisiei de recepție la terminarea lucrărilor; 

            În conformitate cu  prevederile  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,  art.155 şi art. 196 
alin.1 lit.b. cu modificările și completările ulterioare; 
             
 Primarul comunei Roşiori 
 
                                                                          DISPUNE: 
        

     Art.1.  Cu data prezentei dispoziţii se constituie Comisia de recepție  la terminarea lucrărilor pentru 
obiectivul ”Furnizare sistem de supraveghere video format din camere video LPR cu echipament de 
management local inclus in Comuna Rosiori”,  în următoarea componenţă: 

  
1 KERECSENYI EMERIC – preşedinte comisie  

2 BARCSA MONIKA – membru 

3 MIHALE IOANA – ALINA - membru 

4 ing. BACS LADISLAU– membru 

5 KISS VIOLA ELIZA– membru 

Invitați: 

• Reprezentant constructor 
      

    Art.2.Prezenta dispoziție se comunică, în termenul prevăzut de lege cu:  Instituția Prefectului - Județul Bihor, 
membrii comisiei de recepție, executantul lucrării și se aduce la cunoștință publică prin depunere la Monitorul 
Oficial al Comunei Roșiori, în format electronic, la pagina de internet www.rosiori.ro, în subeticheta 
„DISPOZIȚIILE AUTORITĂȚII EXECUTIVE” 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMARUL COMUNEI RO ȘIORI, 
 

���� …………………………….……… 
                  Ec.Kelemen Zoltan 

 Contrasemnează pentru legalitate: 
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI, 

 
���� ………………….……… 

 Varga Sandor 


