ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
COMUNA BICAZU ARDELEAN
PRIMAR
DISPOZIŢIE
privind stabilirea calendarului preselecțiilor, licitațiilor și negocierilor pentru valorificare
masă lemnoasă, precum și constituirea comisiilor de preselecție, licitație și negociere și
stabilirea componenței acestora pentru valorificare masă lemnoasă
BÎRSAN CONSTANTIN IOAN, Primarul comunei Bicazu Ardelean,
Având în vedere prevederile:
- art. 21 alin. (2), 27 alin. (1), art. 42 și art. 44 din Regulamentul de valorificare a masei
lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin H.G. nr. 715/2017 modificată și
completată;
- Hotărârii nr. 11 din 29.01.2021 a Consiliului Local al Comunei Bicazu Ardelean prin care
s-a aprobat valorificarea cantității de 10.472 m3 masă lemnoasă, proprietate a Comunei Bicazu
Ardelean, în condițiile Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier
proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017, cu modificările și completările
ulterioare
Luând în considerare referatul de specialitate nr. 873 din 05.02.2021. se constată că pentru
valorificarea masei lemnoase aprobată de consiliul local, se impune constituirea comisiilor de
preselecție, licitație și negociere aferente și stabilirea componenței acestora;
În temeiul dispoziţiilor art. 155 alin. (1) lit. e, art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de
Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
DISPUN:
Art.1 – (1) În vederea organizării licitației din data de 12.02.2021, ora 16.00 cu preselecția
la data de 08.02.2021, ora 16.00, respectiv a negocierii din data de 12.02.2021, ora 17.00, în
condițiile stabilite prin Hotărârea nr. 11 din 29.01.2020 a Consiliului Local al Comunei Bicazu
Ardelean, pentru valorificarea cantității de 10.472 m3 masă lemnoasă pe picior din proprietatea
comunei Bicazu Ardelean, se constituie comisiile de preselectie, licitatie și negociere.
(2) Se stabilește componența comisiei de preselecție, astfel:
Președinte: – Covasan Elena, atribuții impozite și taxe
Membri: – Lăzăruț Nelu, referent agricol – secretar comisie
– Stasisin Ladislau, sef SVSU
– Cardaș Elena, ghid turism
– Barb Doina, asistent comunitar
(3) Se stabilește componența comisiei de licitație, astfel:
Președinte: – Jolteag Gicuța, secretar general UAT
Membri: – Florea Gabriel, consilier debutant – secretar comisie
– Vârlan Aurel, inspector SPIL
– Tepes Piser Gheorghe, consilier local
– Reprezentantul Ocolului Silvic Bicaz – administratorul fondului forestier
(4) Se stabilește componența comisiei de negociere ca fiind aceeași cu a comisiei de licitație,
prevăzută la alin. (4) al prezentului articol.
Art. 2 – Se stabilește ca din taxa (tariful) de participare la licitație după achitarea tuturor
cheltuielilor legate de organizarea licitației și a negocierii să fie plătite comisiile de preselecție,
licitație și negociere proporțional cu numărul ședințelor la care au participat membrii acestora.

Art. 3 – Compartimentul Contabilitate, Financiar, Impozite și Taxe din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului comunei Bicazu Ardelean, județul Neamț, va aduce la îndeplinire
prevederile legate de plata comisiilor din prezenta dispoziție.
Art. 4 – Prezenta dispoziție poate fi atacată în condițiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului
administrativ, modificată și completată.
Art. 5 – (1) Secretarul General al Comunei Bicazu Ardelean va asigura comunicarea
prezentei dispoziții autorităţilor şi persoanelor interesate.
(2) Compartimentul Resurse Umane, Monitorizarea Procedurilor Administrative, Arhivă,
Corespondență, aflat în coordonarea secretarului general va asigura publicarea prezentei dispoziții
în Monitorul Oficial Local pe site-ul https://comunabicazuardelean.ro/dispozitiile-primarului-2/.

PRIMAR,
Bîrsan Constantin Ioan

Nr. 15 din 05.02.2021

Avizat pentru legalitate,
Secretar General, Jolteag Gicuța

