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H O T Ă R Â R E A  nr.  13 

Din data de 19 februarie 2020                                                       
 
 
 

 

Consiliul Local al Comunei NUȘFALĂU, Judetul SĂLAJ 

Având în vedere: 

 

de inițiator 

-raportul compartimentului dde achiziții publice 

− contractul de finanțare nr. C0760CN00021763300487/27.04.2018 încheiat între AFIR și Comuna 
NUȘFALĂU pentru acordarea unei finanțări nerambursabile aferente proiectului cu titlul „MODERNIZARE ȘI 
DOTARE CĂMIN CULTURAL DIN LOCALITATEA BILGHEZ, COMUNA NUȘFALĂU JUDETUL SĂLAJ” 

− contractul de servicii de dirigenţie de şantier 5577/31.07.2019 încheiat de COMUNA NUȘFALĂU cu 
FATI G. LEONTIN DIRIGINTE DE SANTIER, EXPERT TEHNIC JUDICIAR pentru obiectivul 
„MODERNIZARE ȘI DOTARE CĂMIN CULTURAL DIN LOCALITATEA BILGHEZ, COMUNA NUȘFALĂU 
JUDETUL SĂLAJ”, cu sediul social în Corneliu Coposu, nr. 20A, Mun. Zalău, judeţ SALAJ, Cod Unic de 
Înregistrare nr: 28097656; 

− prevederile OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

− prevederile art. 129 alin. (4) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

− prevederle art. 139 alin. (1) potrivit căruia cvorumul necesar pentru adoptarea hotărârii este 

votul favorabil al majorității simple; 

 

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

adoptă următoarea, 

 
Consiliul Local al COMUNEI NUȘFALĂU adoptă prezenta hotărâre.  

Art. 1. (1) Se aprobă numirea d-lui ing. FATI LEONTIN în funcţia de diriginte de şantier autorizat prin 
Autorizaţie Nr. 00018721 Data: 2010 – 10 - 25 pentru domeniile: 

- Construcții civile – Categoria de importanță A 
- cu scopul de a îndeplini activităţile de dirigenţie de şantier aferentă acestor domenii pentru 

obiectivul „MODERNIZARE ȘI DOTARE CĂMIN CULTURAL DIN LOCALITATEA BILGHEZ, 
COMUNA NUȘFALĂU JUDETUL SĂLAJ”,  

privind numirea dirigintelui de şantier pentru obiectivul  „MODERNIZARE ȘI DOTARE 

CĂMIN CULTURAL DIN LOCALITATEA BILGHEZ, COMUNA NUȘFALĂU 

JUDETUL SĂLAJ” 
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(2) Se aprobă numirea d-lui ing. CIUTRE GRIGORE în funcţia de diriginte de şantier autorizat prin 
Autorizaţie Nr.          Data:             pentru domeniile: 

- Instalații electrice; 
- cu scopul de a îndeplini activităţile de dirigenţie de şantier aferentă acestui domeniu pentru obiectivul  

„MODERNIZARE ȘI DOTARE CĂMIN CULTURAL DIN LOCALITATEA BILGHEZ, COMUNA NUȘFALĂU 
JUDETUL SĂLAJ”,  

(3) Se aprobă numirea d-lui ing. FATI LEONTIN în funcţia de diriginte de şantier autorizat prin 
Autorizaţie Nr. 00024885 Data: 2012-01-10 pentru domeniile: 

- Instalații sanitare, termoventilații; 
- Retele termice si sanitare 
- cu scopul de a îndeplini activităţile de dirigenţie de şantier aferentă acestui domeniu pentru 

obiectivul  „MODERNIZARE ȘI DOTARE CĂMIN CULTURAL DIN LOCALITATEA BILGHEZ, 
COMUNA NUȘFALĂU JUDETUL SĂLAJ”  
(4) Durata de prestare a serviciilor : 

- Durata contractului este de la 31.07.2019 până la finalizarea lucrărilor privind obiectivul 
„MODERNIZARE ȘI DOTARE CĂMIN CULTURAL, LOC NUȘFALĂU, JUD. SĂLAJ” 

- Contractul încetează să producă efecte la data recepţiei finale a lucrărilor la obiectivul 
„MODERNIZARE ȘI DOTARE CĂMIN CULTURAL, LOC NUȘFALĂU, JUD. SĂLAJ” 
 

(5) Dacă termenul de execuţie a lucrărilor se prelungeşte din cauze obiective, acceptate de autoritatea 
contractantă, implicit se prelungeşte şi durata de prestare a serviciilor; 

Art. 3. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul COMUNEI 
NUȘFALĂU  

Art. 4. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut 
de lege, primarului comunei și prefectului județului Sălaj și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la 
sediul primăriei, precum și pe pagina de internet www.primarianusfalau.ro. 

 
 

  
 

       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                  CONTRASEMNEAZĂ 
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