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DISPOZTTIE
privind constituirea Comisiei de recep{ie a lucrdrilor de impddurire pentru obiectivul

,,Reconstruclie ecologicd qi impddurirea terenurilor degradate ori impropriifolosinlelor
agricole, aflate in proprietatea Primdriei Reviga * Perimetrul de ameliorare comuna Reviga,

judelul lalomila * 18,77 ha", conform Contractului de lucrdri nr. 8473/l/08.06.201j

P r e S e dinte I e C ons il iului Judele an I al omiya,
Avdnd in vedere:
- Adresa nr. 2301 din 07.12.2011, tnregistratd la Consiliul Judelean Ialomila sub

nr. 8796 din 07.12.2011 prin care executantul S.C. CONIZ ROMARG,S.R.Z. solicitd
convocarea Comisiei de receplie a lucrdrilor de impddurire pentru obiectivul ,,Reconstruclie
ecologicd qi tmpddurirea terenurilor degradate ori improprii folosinlelor agricole, aflate tn
proprietatea Primdriei Reviga - Perimetrul de ameliorare comuna Reviga, judelul lalomila -
18,77 ha", codorm Contractului de lucrdrinr. 8473/I/08.06.201j,.

- Referatul lnregistrat la Consiliul Judelean lalomi{a sub nr. 8968 din 13.12.2011 prin
care Direclia Urbanism, Amenajarea Teritoriului qi Lucrdri Publice propune constituirea
Comisiei de receplie a lucrdrilor de tmpddurire pentru obiectivul ,,Reconstruclie ecologicd Si
tmpddurirea terenurilor degradate ori improprii folosinlelor agricole, aflate in proprietatea
Primdriei Reviga - Perimetrul de ameliorare comuna Reviga, judelul lalomi{a - 18,77 ha",
conform Contractului de lucrdri nr. 8473/l/08.06.201I Si modul de lucrul al Comisiei,

in conformitate cu ;
- prevederile art.l04 alin. 6 lit. fl din Legea administraliei publice locale nr.2l5/2001
repub I icatd, cu mo dific drile S i compl etdr ile ulteri oar e,.
- prevederile Regulamentului de receplie a lucrdrilor de construclii Si instalalii aferente

Qcestora, aprobat prin Hotdrdrea de Guvern nr. 273/1994, cu modificdrile qi completdrile
ulterioare;

-^prevederile Legii nr. 100/2010 privind tmpddurirea terenurilor degradate,
In temeiul art. 106 alin. I din Legea administraliei pubtice locale nr.2l5/2001

republicatd, cu modificdrile Si completdrile ulterioare,

DISPUNE:

Art.I Se constituie Comisia de receplie a lucrdrilor de impddurire pentru obiectivul
,,Reconstruclie ecologicd Si impddurirea terenurilor degradate ori improprii folosin{elor
agricole, aflate tn proprietatea Primdriei Reviga - Perimetrul de ameliorare comuna Reviga,
judelul lalomila - 18,77 ha", conform Contractului de lucrdri nr. 8473/1/08.06.2011, in
u r m dtoare a compo ne nld :
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Membri :
- Stanciu Mariana - inspector - Direclia Urbanism, Amenajarea Teritoriului qi

Lucrdri Publice din cadrul Consiliului Judelean lalomi{a ;
- Staicovici Nicu Bogdan - inspector - Direclia Buget Finanle din cadrul Consiliului

Jude{ean lalomi{a,'
- Nedelcu Mariana - reprezentant Primdria Reviga,.
- Cerndtescu lon - reprezentant S.C. CONIZ ROMARG S.R.L.;
- Idorasi Mirel - reprezentant Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic Si de

Vdndtoare BucureEti

Art. 2 Comisia de recep{ie a lucrdrilor de impddurire, constituitd conform art. l), va
efectua toate opera{iunile prevdzute de Regulamentul de receplie a lucrdrilor de construc{ii qi
instalalii aferente acestora, aprobat prin Hotdrdrea de Guvern nr. 273/1994, cu modificdrile
qi completdrile ulterioare, pe toatd perioada de implementare a proiectului.

Art. 3(l) Recep[ia lucrdrilor de lmpddurire din cadrul obiectivului mentionat la art.])
va cvea loc in data de 20.12.2011, ore.l-.{, to locul amplasamentului perimetrului de
ameliorare comuna Reviga //'Y

(2) Coordonatele recepliilor ulterioare, in perioada de derulare a proiectului, vor
fi comunicate prin grija Direcliei Urbanism, Amenajarea Teritoriului qi Lucrdri Publice.

Art.4 Prezenta dispozilie va fi comunicatd, prin grija Direcliei Coordonare Organizare,
spre aducere la indeplinire, persoanelor nominalizate la art. I, Direcliei .[Jrbanism,
Amenajarea Teritoriului qi Lucrdri Publice Si spre Etiinld Direcliei Buget Finanle 5ri ,S.C.
CONIZ ROMARG,S.R.Z., urmdnd sdfie publicatd in Monitorul Oficial al Jude{ului lalomi{a qi
pe site-ul Consiliului Judelean lalomila .
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Avizut pentru
Secretar{l judey


