
 
    

ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ  

COMUNA BICAZU ARDELEAN 

PRIMAR 

 

DISPOZIŢIE 

privind desemnarea responsabilului cu administrarea bunurilor din domeniul public şi privat, 

constituirea Comisiei speciale de inventariere a domeniului public şi privat al comunei Bicazu 

Ardelean și stabilirea componenței acesteia 

 

BÎRSAN CONSTANTIN IOAN, Primarul comunei Bicazu Ardelean, județul Neamț, 

Având în vedere prevederile art. 289 alin. (2) și (3), art. 357 alin. (1) și (2) din Codul 

Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, art. 5 din 

Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al 

comunelor, al oraşelor, al municipiilor şi al judeţelor  aprobate prin H.G. nr. 392/2020;  

Analizând referatul de specialialitate nr. 1026 din 10.02.2021 al secretarului general al comunei 

Bicazu Ardelean, conform căruia la nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale se constituie o 

comisie specială de inventariere a domeniului public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale prin 

dispoziţia autorităţii executive, în componența prevăzută de lege. Luând în considerare faptul că la 

nivelul Primăriei Comunei Bicazu Ardelean nu este desemnat un responsabil cu administrarea 

bunurilor din domeniul public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale și nici nu există un consilier 

juridic; 

 

În temeiul dispoziţiilor art. 155 alin. (1) lit. e), precum și a art. 196 alin. (1) lit. b) art. 197 alin 

(1) și art. 199 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

 

DISPUN: 

 

Art. 1 – (1) Desemnează ca responsabil cu administrarea bunurilor din domeniul public şi privat 

al comunei Bicazu Ardelean pe d-na Voaideș Negustor Corina Ionela din cadrul Compartimentului 

Contabilitate, Financiar, Taxe și Impozite, din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Bicazu 

Ardelean.   

(2) Fișa postului persoanei desemnate la alin. (1) se completează cu atributiile specifice  

responsabilului cu administrarea bunurilor din domeniul public şi privat al comunei. 

(3) D-na Vârlan Anișoara, consilier superior în cadrul Compartimentului Resurse Umane, 

Monitorizarea Procedurilor Administrative, Arhivă, Corespondență, va actualize fișa postului 

prevăzută la alin. (2) în termen de maxim 5 zile de la emiterea prezentei dispozitii. 

Art. 2 – (1) Se constituie  Comisie specială de inventariere a domeniului public şi privat al 

comunei Bicazu Ardelean. 

(2) Comisia prevăzută la alin. (1) are următoarea componență: 

Preşedinte; - Primar, Birsan Constantin Ioan; 

Membri:     - Secretar General, Jolteag Gicuța; 

                   - Compartiment Financiar, Contabil, Impozite și Taxe, Moldovan Aurelia Lenuța 

                               - Compartiment Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Florea Gabriel 

                               - Responsabil Administrare Bunuri Domeniul Public şi Privat al Comunei,    

                                                                                                             Voaideș Negustor Corina Ionela; 

                   - Responsabil Evidenţa Registrului Agricol, Birsan Adriana; 



 (3) Se desemnează membrii supleanți pentru comisia prevăzută la alin. (1), după cum urmează : 

 Membri:    - consilier superior, Vârlan Anișoara pentru Secretar General; 

                   - consilier superior, Husaru Simona, pentru Compartiment Financiar, Contabil,  

                                                                                         Impozite și Taxe; 

       - consilier superior, Topliceanu Aurica, pentru Responsabil Administrare Bunuri   

                                                                             Domeniu Public şi Privat al Comunei               

                  - referent de specialitate, Lăzăruț Nelu, pentru Compartiment Urbanism și  

                                                                                      Amenajarea Teritoriului și Responsabil  

                                                                                      Evidenţa Registrului Agricol; 

 (2) Atribuțiile Comisiei speciale de inventariere a domeniului public şi privat al comunei 

Bicazu Ardelean sunt cele prevăzute de O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, 

și de Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi 

privat al comunelor, al oraşelor, al municipiilor şi al judeţelor  aprobate prin H.G. nr. 392/2020. 

Art. 3 – Prezenta dispoziție poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului  

administrativ nr. 554/2004, cu modificarile și completările ulterioare. 

Art. 4 – (1) Secretarul General al Comunei Bicazu Ardelean va asigura comunicarea prezentei 

dispoziții autorităţilor şi persoanelor interesate. 

(2) Compartimentul Resurse Umane, Monitorizarea Procedurilor Administrative, Arhivă, 

Corespondență, aflat în coordonarea secretarului general va asigura publicarea prezentei dispoziții în 

Monitorul Oficial Local pe site-ul https://comunabicazuardelean.ro/dispozitiile-primarului-2/. 

 

PRIMAR,  

Bîrsan Constantin Ioan 

 

 

Nr. 18 din 10.02.2021 

                         Avizat pentru legalitate, 

                       Secretar General, Jolteag Gicuța 
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