
 

 
    

ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ  

COMUNA BICAZU ARDELEAN 

PRIMAR 

 

DISPOZIŢIE 

privind desemnarea persoanei responsabile cu exploatarea de agregate minerale  

 

BÎRSAN CONSTANTIN IOAN, Primarul comunei Bicazu Ardelean, 

Având în vedere prevederile Legii nr. 107/1996, cu modificările şi completările 

ulterioare, şi ale Ordinului Ministerului Apelor şi Pădurilor nr. 828/2019 privind aprobarea 

Procedurii şi competenţelor de emitere, modificare şi retragere a avizului de gospodărire a 

apelor, inclusiv procedura de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, a Normativului de 

conţinut al documentaţiei tehnice supuse avizării, precum şi a Conţinutului-cadru al Studiului de 

evaluare a impactului asupra corpurilor de apă; 

Luând în considerare referatul de specialitate nr. 6413 din 07.08.2020 al sefului SVSU şi 

procesul verbal nr. 159 din 02.07.2020 al Comitetului Judeţean pentru situaţii de urgenţă, 

înregistrat la Primăria Comunei Bicazu Ardelean sub nr. 5548 din 02.07.2020 privind constatarea 

şi evaluarea pagubelor produse în Comuna Bicazu Ardelean ca urmare a fenomenelor 

meteorologice periculoase produse în perioada 25-28.06.2020, conform cărora se impune 

desemnarea unei persoane responsabile cu exploatarea agregatelor minerale rezultate din albia 

minoră a râului Bicaz pentru refacerea drumurilor săteşti şi comunale afectate de precipitaţiile 

abundente menţionate anterior; 

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 – Se desemnează domnul Doarvoaş Gabriel, Viceprimar al Comunei Bicazu 

Ardelean, responsabil cu exploatarea cantităţii de 2.000 m3 agregate minerale din albia minoră a 

râului Bicaz pentru refacerea drumurilor săteşti şi comunale afectate de precipitaţiile abundente 

produse în perioada  25-28.06.2020. 

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 
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