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DISPOZIŢIE 
privind modificarea Comisiei de verificare în teren, cu privire la  

respectarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării 
 lucrărilor de construcţii 

 
 

 Primarul comunei Bozioru, judetul Buzau; 
Având in vedere: 

o Prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcții; 

o Ordinul nr.839/12.10.2009 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii; 

În temeiul art.196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ, 

                                           DISPUNE: 
      Art.1. (1) Se modifică comisia de verificare în teren,  cu privire la 
respectarea prevederilor Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii în următoarea componenţă: 

   1. Preşedinte – Morărescu  Andrei – Viceprimarul comunei Bozioru; 
            2. Membru-  Fofircă – Logofătu Florin – referent superior- responsabil 

în  domeniul  Urbanismului si Amenajarea Teritoriului ; 
            3. Membru -  Oprea Mirela – secretar general comună.  
                      (2) Dispoziţia primarului nr.83/27.07.2020 îşi încetează 

aplicabilitatea.  
          Art. 2 -  Persoanele numite vor aduce la îndeplinire prezenta dispozitie.         

               Art. 3  - Prezenta dispoziţie poate fi contestată în termen de 30 de zile 
de la data comunicării, la organul emitent. 

               Art. 4  - Prezenta dispozitie va fi comunică compartimentelor de 
specialitate, potrivit competentelor, persoanelor nominalizate, precum si 
Institutiei Prefectului - Judetului Buzău. 
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Aprob  
Primar 

                                                                     Grigore Valentin                                   
                                                                                          
                                                                        ………………  
 
 REFERAT, 

privind constituirea comisiei de verificare în teren, cu privire la  
respectarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării 

 lucrărilor de construcţii 
 
Având in vedere: 
• Prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării 

lucrărilor de construcții; 
• Ordinul nr.839/12.10.2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii; 

           În      concluzie,     plecând de la prevederile     legale       expuse 
mai sus,  vă informez despre necesitatea modificării dispozitiei 
nr.83/2020,  cu privire  la  verificare în teren a   respectării prevederilor  
Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 
motivaţia fiind numirea în funcţia de demnitate publică a domnului 
Morărescu Andrei de viceprimar al comunei Bozioru, judeţul Buzău. 
 
 
 

ÎNTOCMIT, 
Referent superior cu atribuţii  

de urbanism 
FOFIRCĂ-LOGOFĂTU FLORIN 

 
 
 ……………………………….. 


