
 

 
    

ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ  

COMUNA BICAZU ARDELEAN 

PRIMAR 

 

DISPOZIŢIE 

privind modificarea și completarea Dispoziției nr. 145 din data de 12.06.2020 a Primarului 

Comunei Bicazu Ardelean  

 

BÎRSAN CONSTANTIN IOAN, Primarul comunei Bicazu Ardelean, 

Având în vedere: 

- art. 71 alin. (2) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, modificată și completată; 

- Dispoziția nr. 145 din 12.06.2020 a Primarului Comunei Bicazu Ardelean privind 

desfășurarea activității funcționariului public, Moldovan Aurelia Lenuța, din cadrul 

Compartimentului Contabilitate, Financiar, Taxe și Impozite ca urmare a redenumirii 

compartimentului; 

- Referatul de specialitate nr. 5082 din 13.07.2020 al consilierului cu atribuții de resurse 

umane din aparatul de specialitate al primarului comunei Bicazu Ardelean și extrasul din 

13.07.2020 de pe portalul de gestiune al documentelor de raportare – ANFP care susțin 

completarea Dispozitiei nr. 145 din data de 12.06.2020 cu temeiul legal al numirii funcționarului 

public în cadrul compartimentului redenumit; 

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, cu modificările și completările ulterioare; 

 

DISPUN: 

 

Art. 1 – (1) Se modifică și se completează art. 1 alin. (1) din Dispoziția nr. 145 din 

12.06.2020 a Primarului Comunei Bicazu Ardelean, după cum urmează: 

 “(1) D-na Moldovan Aurelia Lenuța, numită în funcția publică de consilier, clasa I, grad 

profesional superior, gradația 5, își va desfășura activitatea în cadrul Compartimentului 

Contabilitate, Financiar, Taxe și Impozite, astfel cum a fost redenumit, prin Hotărârii nr. 7 din 

30.01.2020 a Consiliului Local al Comunei Bicazu Ardelean, în temeiul art. 518 din Ordonanța 

de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.” 

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 

                                                                                                   Avizat pentru legalitate, 

Nr. 173 din 31.07.2020                                                               Secretar General, Jolteag Gicuța                                                                           

 




