
JUDEŢUL BIHOR

COMUNA CEICA

                      PRIMAR 

 

privind numirea dirigintelui de 

„MODERNIZARE PIA

    Având în vedere necesitatea  

denumirea „MODERNIZARE PIA

contractului de finanțare nr.C1920072X203160507014/16.01.2020 

Finantarea Investitiilo rRurale 

PIAȚĂ CEICA ÎN LOCALITATEA CEICA”

            În baza raportului compartimentului de specialitate al primarului prin care solicit
emiterea dispoziției privind constituirea comisiei de recep

Văzând contractul de achizi

BENEDEC ȘTEFAN PFA, respectiv dl. FEHER BENEDEC 

constructii civile, dl .Zaha Emil 

În temeiul art. 21, lit. d) din Legea nr. 10/1995 privind ca

modificarile si completarile ulterioare

 Prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea lucrarilor de constructie, cu modificarile 

si completarile ulterioare; ,precum 

Procedurii de autorizare a dirigintilor de santier; 

  În baza  art. 154,art.155,alin.5,lit.a 
Administrativ, 

  Primarul comunei Ceica ,

 Art. 1. Se aprobă numirea  

BENEDEC ȘTEFAN  -diriginte de 

instalatii electrice, sanitare si termice pentru proiectul cu denumirea 

CEICA ÎN LOCALITATEA CEICA”

UL BIHOR 

COMUNA CEICA 
 

România,  jud.Bihor
Str.Principal

Tel.și fax 0259/324464
www.ceica.ro

primaria.ceica@cjbihor.ro

DISPOZIŢIE 

privind numirea dirigintelui de șantier pentru proiectul cu denumirea 

„MODERNIZARE PIA ȚĂ CEICA ÎN LOCALITATEA CEICA”

 

Având în vedere necesitatea  numirii unui  diriginte  de șantier pentru proiectul cu 

„MODERNIZARE PIAȚĂ CEICA ÎN LOCALITATEA CEICA”în vederea implement

C1920072X203160507014/16.01.2020 încheiat între Agentia pentru 

Finantarea Investitiilo rRurale și Comuna Ceica, având ca obiect proiectul de„MODERNIZARE

 CEICA ÎN LOCALITATEA CEICA”  

În baza raportului compartimentului de specialitate al primarului prin care solicit
iei privind constituirea comisiei de recepție , 

zând contractul de achiziții de servicii nr.1960/15.10.2020 

respectiv dl. FEHER BENEDEC ȘTEFAN

constructii civile, dl .Zaha Emil – diriginte santier instalatii electrice, sanitare si termice.

rt. 21, lit. d) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construc

modificarile si completarile ulterioare 

Prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea lucrarilor de constructie, cu modificarile 

,precum și a  Ordinului nr. 1496 din 13 mai 2011 privind aprobarea 

ocedurii de autorizare a dirigintilor de santier;  

În baza  art. 154,art.155,alin.5,lit.a și d,art.196,alin.1,lit.b) din Oug nr.57/2019 Codul 

Primarul comunei Ceica , 

D I S P U N E: 

 

 numirea  FEHER BENEDEC ȘTEFAN PFA, 

diriginte de șantier constructii civile, dl. Zaha Emil 

instalatii electrice, sanitare si termice pentru proiectul cu denumirea MODERNIZARE PIA

CEICA ÎN LOCALITATEA CEICA”   

România,  jud.Bihor  
Str.Principal ă, nr.67 
și fax 0259/324464  
www.ceica.ro  

primaria.ceica@cjbihor.ro  
 
 

antier pentru proiectul cu denumirea  

 CEICA ÎN LOCALITATEA CEICA”  

antier pentru proiectul cu 

în vederea implementării  

încheiat între Agentia pentru 

i Comuna Ceica, având ca obiect proiectul de„MODERNIZARE 

În baza raportului compartimentului de specialitate al primarului prin care solicită 

020 încheiat cu FEHER 

TEFAN- diriginte de șantier 

diriginte santier instalatii electrice, sanitare si termice. 

litatea în construcţii cu 

Prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea lucrarilor de constructie, cu modificarile 

Ordinului nr. 1496 din 13 mai 2011 privind aprobarea 

i d,art.196,alin.1,lit.b) din Oug nr.57/2019 Codul 

TEFAN PFA, respectiv dl. FEHER 

antier constructii civile, dl. Zaha Emil – diriginte santier 

MODERNIZARE PIAȚĂ 



 

 Art.2. Prezenta dispoziţie se comunica cu: 

 - Instituţia Prefectului- Judeţului Bihor 

 - Birou contabilitate  

 - Afişat public 

            -dosar 

 

 

 

 

  PRIMAR  

          ȘOVRE ANA LIVIA                                            Avizat pentru legalitate  

                                                                                   SECRETAR  GENERAL 

             DOREL OCTAVIAN GOLDEA 

 

 

 

Nr.166  din 20 octombrie 2020. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


