ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
COMUNA BICAZU ARDELEAN
PRIMAR
DISPOZIŢIE
privind modificarea Dispozitiei Primarului nr. 28 din data de 23.02.2021 privind
desemnarea comisiei de constatare a unor construcții edificate pe raza comunei Bicazu
Ardelean cu încălcarea normelor de disciplină în construcții
BÎRSAN CONSTANTIN IOAN, Primarul comunei Bicazu Ardelean, județul Neamț,
Având în vedere prevederile art. 27 raportat la art. 26 coroborat cu art. 31 și art. 37 alin. (6)
teza a 2-a din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată,
modificată și completată, art. 59 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind
autorizarea executării lucrărilor de construcţii aprobate prin Ordinul nr. 839/2009 a Ministerului
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, cu modificările și completările ulterioare, art. 37 alin. (2) din
Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
Analizând Dispozitia Primarului nr. 28 din data de 23.02.2021 privind desemnarea comisiei
de constatare a unor construcții edificate pe raza comunei Bicazu Ardelean cu încălcarea normelor
de disciplină în construcții și referatul de specialitate nr. 1507 din 02.03.2021 al secretarului general
al comunei Bicazu Ardelean din care reiese că, în fapt, membrii comisiei de constatare se deplasează
pentru verificarea în teren a construcțiilor neînregistrate corespunzător în evidențele registrului
agricol și evidențele fiscale ale instituției raportat la planurile de amplasament prezentate de cetățeni
la momentul formulării de către aceștia a unor cereri care vizează construcțiile în cauză;
În temeiul dispoziţiilor art. 155 alin. (1) lit. e), precum și a 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. I – Se modifică Dispozitia Primarului nr. 28 din data de 23.02.2021 privind
desemnarea comisiei de constatare a unor construcții edificate pe raza comunei Bicazu
Ardelean cu încălcarea normelor de disciplină în construcții, după cum urmează:
1. În tot cuprinsul dispoziției se elimină sintagma “cu încălcarea normelor de disciplină
în construcții”.
2. La art. 1 alin. (3) lit. a) se modifică și va avea următorul cuprins:
“a) să identifice în teren și/sau pe baza planurilor de amplasament actualizate efectuate de
specialiști cadastru”;
3. La art. 1 alin. (3) lit. c) se modifică și va avea următorul cuprins:
“c) să solicite persoanei verificate declarație pe proprie răspundere privind anul de
construire și să stabilească dacă conform realității constatate în teren există suspiciuni privind
vechimea construcției”.
Art. II – Prezenta dispoziție poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului
administrativ nr. 554/2004, cu modificarile și completările ulterioare.
Art. III – (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. 33 din 02.03.2021

Avizat pentru legalitate,
Secretar General, Jolteag Gicuța

