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Consiliul Local al Municipiului Adjud, întrunit în edin
-

ordinar , analizând:

expunerea de motive a Primarului Municipiului Adjud, care a ini iat proiectul de
hot râre privind aprobarea constituirii comisiei pentru verificarea situa iilor
de lucr ri i a stadiului fizic de execu ie aferente obiectivului de investi ie
“ LOCUIN E SOCIALE- 40 APARTAMENTE – STRADA COP CE TI“
MUNICIPIUL ADJUD ;

- raportul de specialitate al Biroului investi ii i managementul proiectelor
- luând act de avizul favorabil al Comisiei pentru amenajarea teritoriului,urbanism,
administrarea patrimoniului public i privat al municipiului, juridic i disciplin ;
- în baza Hot rârii Guvernului nr. 1097 din 18 septembrie 2008 privind modificarea
i completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor
Legii Locuin ei nr.114/1996 aprobate prin H.G. nr.1275/2000;
- în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. “a”, “b” i “d”, alin. (3)
lit. “b” ,alin.(6) lit. “a” punctul 17, art.45 alin.(1) ,art. 47 , din Legea administra iei
publice locale nr. 215/2001 republicat
HOT R
Art. 1

TE:

Se aprob constituirea comisiei de verificare a situa iilor de lucr ri
i a stadiului fizic de execu ie, aferente obiectivului de investi ie
,,LOCUIN E SOCIALE -40 APARTAMENTE-STRADA COP CE TI”
MUNICIPIUL ADJUD, având urm toarea componen :

Podaru Ionica –referent de specialitate - Serviciul administrare
patrimoniu public i privat – Compartiment
eviden a i gestiunea fondului locativ
Mandi Corneliu –referent – Serviciul administrare
patrimoniu public i privat –Compartiment
eviden a i gestiunea fondului locativ
Vartolomei Iuliana –referent-Compartiment achizi ii publice
Racovi

Art. 2

Gabriela- Diriginte de antier –Biroul investi ii i
managementul proiectelor

Prevederile prezentei hot râri vor fi comunicate Ministerului Dezvolt rii,
Lucr rilor Publice i Locuin elor –Direc ia Programe Construc ii Locuin e
i puse în aplicare de c tre Biroul investi ii i managementul proiectelor i
Direc ia economic .

Pre edinte de edin ,
Consilier ____________________

Contrasemneaz
SECRETAR,
ARADICI TEFANIA

