ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL ORĂŞTIE
PRIMAR
DISPOZIŢIA NR. 369/2018
privind constituirea Comisiei tehnico –economice la nivelul Primăriei
Municipiului Orăştie

Primarul Municipiului Orăştie, Judeţul Hunedoara;
Având în vedere:
-referatul Direcţiei Tehnice -Birou Dezvoltare locală şi Proiecte
nr.8377/2018, prin care se propune emiterea unei dispoziţii privind constituirea
Comisiei tehnico- economice la nivelul Primăriei Municipiului Orăştie, în scopul
analizării şi avizării documentaţiilor tehnico – economice aferente obiectivelor de
investiţii noi şi/sau a lucrărilor de intervenţie la construcţiile existente ale
Municipiului Orăştie;
-prevederile art.41, alin.(1) şi (3) din Legea nr. 273/2006, privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
Ţinând cont de dispoziţiile HG nr. 907/2016, privind etapele de elaborare şi
conţinutul cadru al documentaţiilor aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii
finanţate din fonduri publice .
În temeiul prevederilor art.63, alin.(5), lit. g şi ale art. 68, alin.(1), din Legea
nr.215/2001, a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi
completările ulterioare,
DISPUNE:
Art.1.Se aprobă constituirea comisiei tehnico –economice la nivelul
Primăriei Municipiului Orăştie, în scopul analizării, verificării şi avizării
documentaţiilor tehnico –economice aferente obiectivelor de investiţii noi şi/sau
a lucrărilor de intervenţie la clădirile existente ale Municipiului Orăştie, în
următoarea componenţă:
- Horea Cândea –preşedinte
- Carmen Doboş –membru
- Oliver Pojoni –membru
- Doru Iacob –membru
- Mădălina Mutu –membru
- Carmen Ciun –membru
- Corina Cândea –membru
- Maria Pleşa – secretar

Membrii supleanţi:
-Mircea Tudoraşcu
-Mariana Sicoe
Art.2.Se aprobă Regulamentul de funcţionare a comisiei tehnico –
economice aprobată la art. 1, conform anexei care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează
comisia numită la art. 1.
Art.4.Prezenta dispoziţie se poate contesta potrivit prevederilor Legii
contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările
ulterioare.
Art. 5. Prezenta dispoziţie se comunică:
-Instituţiei Prefectului –Judeţul Hunedoara;
-Membrilor comisiei;
-Afişare pe site-ul instituţiei www.orastie.info.ro
Data:12.06.2018
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