
     

 
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 

COMUNA BICAZU ARDELEAN 

PRIMAR 

 

DISPOZIŢIE 

privind actualizarea componenței Comitetului Local pentru Situații de Urgență al 

Comunei Bicazu Ardelean  

 

Bîrsan Constantin Ioan, Primarul comunei Bicazu Ardelean,  

Având în vedere: 

            - art. 24 lit. b) din O.U.G. nr. 21 din 15.04.2004 privind Sistemul Naţional de 

Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările și completările ulterioare; 

- Dispoziția nr. 179 din 31.08.2017 a Primarului Comunei Bicazu Ardelean, județul 

Neamț, privind reactualizarea componenței nominale a Comitetului Local pentru Situații de 

Urgență Bicazu Ardelean; 

Luând în considerare: 

- adresa nr. 5185 din 08.04.2020 a Instituției Prefectului Neamț, înregistrată la Primăria 

Comunei Bicazu Ardelean sub nr. 3445 din 08.04.2020 cu privire la operaționalizarea 

Comitetelor locale pentru situații de urgență pentru constatarea și evaluarea pagubelor produse 

culturilor agricole; 

- adresa Direcției pentru Agricultură Județeană Neamț înregistrată la Primăria Comunei 

Bicazu Ardelean sub nr. 3851 din 23.04.2020 prin care a fost desemnat d-nul ing. Dănilă 

Horațiu din partea DAJ Neamț pentru a completa comisia locală pentru constatarea și evaluarea 

pagubelor produse culturilor agricole; 

 - referatul de specialitate nr. 3855 din 24.04.2020 al secretarului general al comunei 

Bicazu Ardelean, care susțin actualizarea componenței Comitetului Local pentru Situații de 

Urgență Bicazu Ardelean, cu  persoana desemnată ca specialist din partea din partea DAJ 

Neamț, respectiv d-nul ing. Dănilă Horațiu; 

 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 – Completarea Anexei nr. 1 la Dispoziția nr. 179 din 31.08.2017 a Primarului 

Comunei Bicazu Ardelean privind reactualizarea componenței nominale a Comitetului Local 

pentru Situații de Urgență Bicazu Ardelean, astfel cum a fost actualizată prin Dispoziția nr. 

80 din 12.03.2020 a Primarului Comunei Bicazu Ardelean, după cum urmează: 

a) După poziția 15 se inserează poziția 16 cu următorul conținut: 

“DĂNILĂ HORAȚIU – inginer, persoană desemnată de către Direcția pentru Agricultură 

Județeană Neamț pentru constatare și evaluare pagube produse de culturi agricole, membru în 

cadrul CLSU , telefon 0757316026” 

Art. 3 – (1) Prezenta dispoziție poate fi atacată în condițiile Legii nr. 554/2004 a 

contenciosului administrativ, modificată și completată. 

Art. 4 – Secretarul general al comunei Bicazu Ardelean va înainta şi va comunica 

prezenta  dispoziţie autorităţilor şi persoanelor interesate. 

 

PRIMAR,  

Bîrsan Constantin Ioan 

 

                                                                                            Avizat pentru legalitate, 

Nr. 119 din 24.04.2020                                                      Secretar General, Jolteag Gicuța 



 




