
 

 
    

ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ  

COMUNA BICAZU ARDELEAN 

PRIMAR 

 

DISPOZIŢIE 

privind conectarea la platforma SALT si desemnarea persoanei responsabile cu implementarea 

procedurii de conectare și utilizare a platformei SALT 

 

BÎRSAN CONSTANTIN IOAN, Primarul comunei Bicazu Ardelean, 

Având în vedere: 

- prevederile art. 81 alin. (3) Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ 

și ale H.G. nr. 229/2017 privind aprobarea Strategiei generale de descentralizare; 

- adresa nr. 3606 din 27.04.2020 circulara nr. 4661 din 23.03.2020 a Instituției Prefectului 

Județului Neamț înregistrată la registratura Primăriei Comunei Bicazu Ardelean sub nr. 4014 din 

29.04.2020 și circulara nr. 26002 MLPDA/08.02.2020 privind conectarea fiecărui UAT la platforma 

SALT pană la data de 31.05.2020; 

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) Se desemnează doamna Vârlan Anișoara, consilier superior în cadrul 

Compartimentului Resurse Umane, Monitorizarea Procedurilor Administrative, Arhivă, 

Corespondență din aparatul de specialitate al primarului comunei Bicazu Ardelean, ca responsabil cu 

implementarea procedurii de conectare și utilizare a platformei SALT. 

(2) Până la data de 31 mai 2020 persoana desemnată la alin. (1) va finaliza etapa de conectare 

la platforma SALT. 

(3) Pe parcursul sesiunilor de colectare, persoana desemnată la alin. (1) va solicita 

compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bicazu 

Ardelean furnizarea datelor cerute pntru colectarea în platforma SALT, cu specificarea datei de 

furnizare a datelor. După obținerea datelor, persoana responsabilă cu implementarea procedurii de 

conectare și utilizare a platformei SALT le va încărca pe platformă. 

 Art. 2 – Prezenta dispoziție poate fi atacată în condițiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului 

administrativ, modificată și completată. 

Art. 3 – Secretarul general al comunei Bicazu Ardelean va înainta şi va comunica prezenta  

dispoziţie autorităţilor şi persoanelor interesate. 

 

PRIMAR,  

Bîrsan Constantin Ioan 

 

 

 

 

Nr. 122 din 30.04.2020 

                          Avizat pentru legalitate, 

                        Secretar General, Jolteag Gicuța 

 

 

 




