
 

 
    

ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ  

COMUNA BICAZU ARDELEAN 

PRIMAR 

 

DISPOZIŢIE 

privind desemnarea responsabililor pentru activitatea de confirmare a foilor de pontaj sau 

a bonurilor de confirmare corespunzător numărului de ore efectiv lucrate/utilaj 

 

BÎRSAN CONSTANTIN IOAN, Primarul comunei Bicazu Ardelean, 

Având în vedere prevederile pct. 9.2. din Contractul de prestări servicii nr. 6543 din 

12.08.2020 încheiat cu S.C. T&G TOUR CONSTRUCT SRL Roznov având ca obiect 

închirierea de utilaje pentru decolmatarea și lărgirea torentului Comarnic pe tronsonul Husaru C-

tin – Suciu V; 

Luând în considerare referatul de specialitate nr. 6543 din 12.08.2020 al consilierului din 

cadrul Compartimentului Urbanism și Amenajarea Teritoriului/Responsabil achizitii publice din 

aparatul de specialitate al primarului, conform căruia se impune desemnarea persoanelor 

responsabile din partea achizitorului pentru confirmarea foilor de pontaj sau a bonurilor de 

confirmare, corespunzător numărului de ore efectiv lucrate/utilaj; 

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 – În conformitate cu pct. 9.2. din Contractul de prestări servicii nr. 6543 din 

12.08.2020 încheiat cu S.C. T&G TOUR CONSTRUCT SRL Roznov având ca obiect 

închirierea de utilaje pentru decolmatarea și lărgirea torentului Comarnic pe tronsonul Husaru C-

tin – Suciu V, se desemnează ca responsabili pentru activitatea de confirmare a foilor de pontaj 

sau a bonurilor de confirmare, corespunzător numărului de ore efectiv lucrate/utilaj, următoarele 

persoane: 

a) Doarvoaş Gabriel, Viceprimar al Comunei Bicazu Ardelean,  

b) Vârlan Aurel, inspector de specialitate în cadrul Compartimentului SPIL. 

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 

 

 

                                                                                                   Avizat pentru legalitate, 

Nr. 178 din 12.08.2020                                                               Secretar General, Jolteag Gicuța                                                                           

 




