
ROMANIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ -  comuna SALSIG 
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR.59 
din 20.10.2021

privind nominalizarea consilierilor locali care vor face parte din componenta Comisiei 
de recepţie finala la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiţie „Sala 
multiconfesionala de rugăciune in comuna Salsig, judeţul Maramureş"

Având in vedere proiectul de hotarare nr.59/08.10.2021 initiat de primarul 
comunei si referatul de aprobare al acestuia elaborat in calitate de iniţiator, înregistrat 
sub nr.3983 din 08.10.2021;

-raportul compartimentului de resort înregistrat sub nr.3984 din 08.10.2021;
Ţinând cont de notificarea emisa de S.C.From Vancea S.R.L., prin care ni se aduce la 

cunoştinţa ca lucrările la obiectivul de investiţie „Sala multiconfesionala de rugăciune in 
comuna Salsig, judeţul Maramureş" sunt finalizate si solicita efectuarea recepţiei finale 
la terminarea lucrărilor, notificare înregistrata la instituţia noastra sub 
nr.4000/11.10.2021;

Având in vedere raportul de avizare al „Comisiei pentru administraţie publica, 
juridica si de disciplina, amenajarea teritoriului si urbanism, administrarea 
domeniului public si privat", din cadrul Consiliului Local Salsig;

-avizul secretarului general al comunei pe proiectul de hotarare;
în conformitate cu prevederile:
- cap.II „Recepţia la terminarea lucrarilor"din Anexa la H.G.273/1994 pentru 

aprobarea Regulamentului privind recepţia construcţiilor, cu modificările si compeltarile 
ulterioare;

Ţinând cont de prevederile legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice, cu 
modificările si completările ulterioare si ale Anexei din H.G. nr.395/2016 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 
contractului de achiziţie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile 
publice, cu modifcarile si completările ulterioare;

Ţinând cont de prevederile legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislative 
pentru elaborarea actelor normative (rl2), cu modificările si completările ulterioare;

în temeiul dispoziţiilor art.129 alin. (1) si art.196 alin. (1) lit.„a" din O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare;
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Consiliul Local al comunei Salsig, intrunit in şedinţa ordinara a Consiliului Local 
Salsig din data de 20 octombrie 2021,

HOTĂRĂŞTE:
Art.l.Se nominalizează consilierii locali care vor face parte din componenta 

Comisiei de recepţie finala la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiţie „Sala 
multiconfesionala de rugăciune in comuna Salsig, judeţul Maramureş” , după cum 
urmeaza:
1. BANCOŞ MARCEL
2. CHIRILĂ DORU-AUREL
3. CHIŞIU IOAN
4. DULF LIVIU
5. FĂTUL VASILE
6. LUCA FLORIAN-LUCIAN
7. LUCA IOAN
8. PĂCURAR MARIN-viceprimar
9. TALOŞ DOREL
10. ZAH DORIN-VASILE
11. ZAH LIGIU-ŞTEFAN

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei, se insarcineaza Primarul 
Comunei Salsig.

Art.3.Prezenta hotarare se comunica:
-d-lui Prefect al judeţului Maramureş;
-d-lui Primar al comunei Salsig;
-persoanelor nominalizate la art.l;
-cetăţenilor comunei, prin afisaj;

Nr. total consilieri: 11, din care prezenţi: 10, absent: 1.
Hotărârea a fost adoptată cu un număr de 9 voturi „p e n tru ", 1 „împotrivă", 0 „abţinere".
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