
    
ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 

COMUNA BICAZU ARDELEAN 

PRIMAR 

 

DISPOZIŢIE 

privind modificarea Dispoziției nr. 151 din 06.08.2019 a Primarului Comunei Bicazu 

Ardelean referitoare la constituirea comisei de evaluare oferte, a comisiei de recepție la 

terminarea lucrărilor pentru obiectivele de investiții finanțate de la bugetul local al comunei 

Bicazu Ardelean sau din fonduri guvernamentale, precum și constituirea comisiei de 

recepție pentru lucrările de reparații, situații de urgență și alte obiective finanțate de la 

bugetul local al comunei Bicazu Ardelean sau din fonduri guvernamentale 

 

Bîrsan Constantin Ioan, Primarul comunei Bicazu Ardelean, 

Având în vedere art. 11 din Regulamentul privind recepţia construcţiilor aprobat prin H.G. 

nr. 273/1994, modificat și completat, Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, modificată și 

completată, precum și Dispoziția nr. 151 din 06.08.2019 a Primarului Comunei Bicazu Ardelean 

privind constituirea comisei de evaluare oferte, a comisiei de recepție la terminarea lucrărilor 

pentru obiectivele de investiții finanțate de la bugetul local al comunei Bicazu Ardelean sau din 

fonduri guvernamentale, precum și constituirea comisiei de recepție pentru lucrările de reparații, 

situații de urgență și alte obiective finanțate de la bugetul local al comunei Bicazu Ardelean sau 

din fonduri guvernamentale 

Analizând referatul nr. 4160 din 20.05.2020, conform căruia se impune actualizarea 

comisiilor prevăzute la art. 1 – 3 din dispoziția nr. 151 din 06.08.2019 ca urmare a modificărilor 

intervenite în structura de personal din aparatul de specialitate al primarului; 

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 modifică componența comisiilor prevăzute la art. 1 alin. (1) art. 2 alin. (1) 

și art. 3 din Dispoziția nr. 151 din 06.08.2019 a Primarului Comunei Bicazu Ardelean, după cum 

urmează: 

a) se înlocuiește domnul Gavriloae Nicolae Andrei cu domnul Florea Gabriel, consilier în 

cadrul Compartimentului Urbanism si Amenajarea Teritoriului; 

b) se înlocuiește domnul Vârlan Aurel cu doamna Voaideș Negustor Corina Ionela, 

consilier în cadrul Compartimentului Contabilitate, Financiar, Taxe și Impozite; 

(2) Domnul Florea Gabriel, consilier în cadrul Compartimentului Urbanism si Amenajarea 

Teritoriului va exercita atribuțiile de secretar în comisiile de evaluare a ofertelor, de recepție la 

terminarea lucrărilor pentru pentru obiectivele de investiții finanțate de la bugetul local al comunei 

Bicazu Ardelean sau din fonduri guvernamentale, precum și de recepție a lucrărilor de reparații, 

situații de urgență și alte obiective finanțate de la bugetul local al comunei Bicazu Ardelean sau 

din fonduri guvernamentale. 

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

contenciosului administrativ, modificată și completată. 

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

dispoziţie autorităţilor şi persoanelor interesate. 

PRIMAR,  

Bîrsan Constantin Ioan 

 

 

Nr. 132 din 20.05.2020 

 

                             Avizat pentru legalitate, 

                            Secretar General, Jolteag Gicuța 

 




