ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
COMUNA BICAZU ARDELEAN
PRIMAR
DISPOZIŢIE
privind delegarea unor atributii viceprimarului comunei Bicazu Ardelean
BÎRSAN CONSTANTIN IOAN, Primarul comunei Bicazu Ardelean, județul Neamț,
Având în vedere prevederile:
- art. 152 alin. (1) teza a doua din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 16 alin. (1) teza a doua din H.C.L. nr. 90 din 16.10.2020 privind aprobarea
Regulamentului de organizare si funcționare a Consiliului Local al comunei Bicazu Ardelean;
- H.C.L. nr. 19 din 19.02.2021 privind alegerea viceprimarului comunei Bicazu Ardelean;
- H.C.L. nr. 68 din 31.07.2020 privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 61 din
19.07.2020 privind modificarea și completarea unor hotărâri ale Consiliului Local al comunei
Bicazu Ardelean privind structura funcțională a aparatului de specialitate a primarului comunei
Bicazu Ardelean;
- Dispoziția nr. 18 din 10.02.2021 a primarului comunei Bicazu Ardelean privind
desemnarea responsabilului cu administrarea bunurilor din domeniul public şi privat, constituirea
Comisiei speciale de inventariere a domeniului public şi privat al comunei Bicazu Ardelean și
stabilirea componenței acesteia;
Luând în considerare referatul de specialitate nr. 1298 din 22.02.2021 al d-nei Vârlan
Anisoara din cadrul Compartimentului Resurse Umane, Monitorizarea Procedurilor
Administrative, Arhivă, Corespondență din aparatul de specialitate al primarului;
În temeiul dispoziţiilor art. 155 alin. (1) lit. e) și art. 196 alin. (1) lit. b) art. 197 alin (1) și
art. 199 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
DISPUN:
Art. 1 - (1) Pe perioada mandatului viceprimarului comunei Bicazu Ardelean, d-nul
Doarvoaș Marius Gabriel, deleg acestuia următoarele atribuții:
a) administrarea bunurilor din domeniul public şi privat al comunei Bicazu Ardelean;
b) organizarea și controlul activității Serviciului Public de Administrare a Domeniului
Public și Privat de Interes Local;
c) organizarea și controlul activității Serviciului Voluntar Situații de Urgență;
d) organizarea, coordonarea și controlul activităţii Compartimentului de Deservire și pază;
e) controlul activității din târgul organizat saptămânal în comuna Bicazu Ardelean și luarea
măsurilor necesare pentru buna funcționare a acestuia;
f) propunerea spre avizare Politiei Rutiere a amplasării indicatoarelor rutiere, semnelor de
circulație și a marcajelor rutiere longitudinale, transversale, verticale, după caz, necesare pentru
fluidizarea și siguranța circulației rutiere pe raza comunei Bicazu Ardelean; propunerea pentru
emiterea dispoziției primarului comunei Bicazu Ardelean privind executarea lucrărilor de
amplasare a indicatoarelor, semnelor și marcajelor rutiere avizate; solicitarea
certificatelor/avizelor/autorizațiilor necesare pentru realizarea lucrărilor de amplasare, urmărirea
și luarea măsurilor necesare pentru buna executare a acestor lucrări; verificarea periodică a stării

indicatoarelor, semnelor și marcajelor rutiere existente cu propunerea înlocuirii sau refacerii
acestora, după caz.
g) urmărirea şi luarea măsurilor necesare pentru buna executare a contractului de prestare
a serviciului de salubrizare pentru UAT-uri nr. 4480 din 31.05.2018, încheiat între Comuna Bicazu
Ardelean și operatorul de servicii SC EDIL INDUSTRY SRL Iași;
h) urmărește și ia măsurile necesare pentru buna executare a contractului privind serviciile
de reparații și întreținere a iluminatului public în comuna Bicazu Ardelean;
i stabilește măsurile necesare și urmărește realizarea lor pentru asigurarea protecției
mediului înconjurător conform normelor legale în vigoare;
j) stabilește măsurile necesare și urmărește realizarea lor pentru asigurarea igienizării
malurilor cursurilor de apă;
k) participă la controalele efectuate de Garda de Mediu;
l) organizează și controlează paza, exploatarea și efectuarea lucrărilor pe pășunile și
pășunile împădurite proprietatea comunei;
m) stabilește măsurile de recuperare a pagubelor produse prin tăieri frauduloase;
n) participă la controalele efectuate în pădurile proprietatea comunei de către
administratorii – ocoale silvice, Garda Forestieră;
o) coordonează, supraveghează și răspunde de activitatea persoanelor care desfășoară
muncă în folosul comunității în temeiul Legii nr. 416/2001privind venitul minim garantat;
p) coordonează, supraveghează și răspunde de activitatea persoanelor obligate să
desfășoare muncă în folosul comunității în baza unor hotărâri judecătorești, sens în care transmite
relațiile solicitate de Serviciul de Probațiune cu privire la acestea;
q) participă la sedintele Adunării Generale a Asociaților A.D.I. ECONEAMȚ și votează în
cadrul acestora;
r) participă la sedintele Adunării Generale a Asociaților A.D.I. AQUA NEAMȚ și votează
în cadrul acestora.
Art. 2 - Se actualizează în mod corespunzător prevederile art. 1 alin. (1) și art. 2 alin. (2),
liniuța a 4-a membri din Dispoziția nr. 18 din 10.02.2021 a primarului comunei Bicazu Ardelean
referitoare la responsabilul cu administrarea bunurilor din domeniul public şi privat al comunei
Bicazu Ardelean.
Art. 3 - Prezenta dispoziție poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului
administrativ nr. 554/2004, cu modificarile și completările ulterioare.
Art. 4 - (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

Avizat pentru legalitate,
Secretar General, Jolteag Gicuța
Nr. 22 din 22.02.2021

