
    
ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 

COMUNA BICAZU ARDELEAN 

PRIMAR 

 

DISPOZIŢIE 

privind desemnarea reprezentanților comunei Bicazu Ardelean în comisia pentru 

identificarea și localizarea, în lungul liniei drumului național DN 12 C, a liniei de hotar ce 

delimitează teritoriile administrative al comunei Tașca și comunei Bicazu Ardelean 

corespunzător pozitiilor kilometrice din zona drumurilor naționale 

  

 

Bîrsan Constantin Ioan, Primarul comunei Bicazu Ardelean, 

Având în vedere vedere: 

- avizul nr. 11692 din 15.01.2013 al Consiliul Tehnico Economic din cadrul Companiei 

Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România SA - Direcția Regională Drumuri și 

Poduri Iași, privind documentația tehnică “Plan Urbanistic General comuna Bicazu Ardelean, 

județul Neamț”  

- adresa nr. 1737 din 04.11.2020 a SC TOPOPREST SRL Piatra Neamț privind 

Actualizarea Planului Urbanistic General comuna Tașca 

 Analizând referatul de specialitatea nr. 8826 din 06.11.2020, conform căruia se 

desemnarea reprezentanților comunei Bicazu Ardelean în comisia pentru identificarea și 

localizarea, în lungul liniei drumului național DN 12 C, a liniei de hotar ce delimitează teritoriile 

administrative al comunei Tașca și comunei Bicazu Ardelean corespunzător pozitiilor kilometrice 

din zona drumurilor naționale; 

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 reprezentanții comunei Bicazu Ardelean în comisia pentru 

identificarea și localizarea, în lungul liniei drumului național DN 12 C, a liniei de hotar ce 

delimitează teritoriile administrative ale comunei Tașca și comunei Bicazu Ardelean 

corespunzător pozitiilor kilometrice din zona drumurilor naționale, după cum urmează: 

-  Birsan Constantin Ioan – primar 

- Jolteag Gicuța – secretar general 

- Florea Gabriel – consilier în cadrul Compartimentului Urbanism și Amenajarea 

Teritoriului 

 (2) Identificarea în teren va avea loc la data de 09.11.2020 la ora 10.00, reprezentanții 

desemnați la alin. (1) urmând a semna procesul verbal cu privire la aceasta. 

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 

 

 

Nr. 236 din 06.11.2020 

 

                             Avizat pentru legalitate, 

                            Secretar General, Jolteag Gicuța 

 




