
 

    
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. 7077 din 04.09.2020 încheiat cu S.C. 

T&G TOUR CONSTRUCT SRL Roznov având ca obiect închirierea utilajelor pentru 

reabilitarea zonelor afectate de viiturile cauzate de precipitațiile din perioada 22.06.2020–

28.06.2020 care au erodat în mai multe puncte malurile apelor, acostamentul drumurilor și 

cursurile apelor, care au dus la colmatarea albiilor pâraielor Tepeseni, Rădeni, Fleandură, 

Toșorog și Țifrea, conform rapoartelor operative nr. 5377 din 25.06.2020, nr. 5396 din 

26.06.2020 și nr. 5424 din 29.06.2020, încheiate de Comitetul Local pentru situații de Urgența – 

Bicazu Ardelean, defalcat pe obiectivele prevăzute la pct. 4.4.1-4.4.7 din contract; 

- pct. 9.2 din Contractul de prestări servicii nr. 7087 din 04.09.2020 încheiat cu WIKEND 

FOREST IMPEX S.R.L. având ca obiect închirierea și transportul utilajului până la locația de 

prestare a serviciilor și retur, respectiv a buldozerului CAT D6NXL 25 to cu personalul 

deservent pentru reprofilarea drumurilor de exploatație în comuna Bicazu Ardelean, județul 

Neamț; 

Luând în considerare referatul de specialitate nr. 7147 din 08.09.2020 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 – (1) 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. 

(2) Responsabilii desemnați la alin. (1) vor confirma numărul de ore efectiv lucrate/utilaj 

aferente contractelor de prestări servicii nr. 7077 din 04.09.2020 încheiat cu S.C. T&G TOUR 

CONSTRUCT SRL Roznov și nr. 7087 din 04.09.2020 încheiat cu WIKEND FOREST IMPEX 

S.R.L. 

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. 194 din 08.09.2020                                                               Secretar General, Jolteag Gicuța                                                                           

 




