
 
    

ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ  

COMUNA BICAZU ARDELEAN 

PRIMAR 

 

DISPOZIŢIE 

privind reprogramarea primei şedințe a Consiliului Local al comunei Bicazu Ardelean, 

legal constituit, în urma alegerilor locale organizate la data de 27.09.2020 

 

Bîrsan Constantin Ioan, Primarul comunei Bicazu Ardelean, 

Având în vedere: 

- Dispoziția nr. 241 din 17.11.2020 privind convocarea primei şedinte extraordinare a 

Consiliului Local al comunei Bicazu Ardelean, legal constituit, în urma alegerilor locale 

organizate la data de 27.09.2020; 

- Dispoziția nr. 242 din 18.11.2020 privind reprogramarea primei şedințe a Consiliului 

Local al comunei Bicazu Ardelean, legal constituit, în urma alegerilor locale organizate la data 

de 27.09.2020; 

- Încheierea nr. 791 din 10.11.2020 pronuntată de Judecătoria Bicaz în dosarul nr. 

1834/188/2020 având ca obiect validare supleanți, astfel cum a fost eliberată cu mențiunea 

definitivă la data de 27.11.2020; 

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, cu modificările și completările ulterioare; 

 

DISPUN: 

 

Art. 1 – (1) Se reprogramează prima şedință a Consiliului Local al comunei Bicazu 

Ardelean, legal constituit în urma alegerilor locale din anul 2020, pentru ziua de 

MIERCURI, 02.12.2020, ora 14.00, în sala de ședințe a Primăriei Bicazu Ardelean, ca 

urmare a eliberării de Judecătoria Bicaz a Încheierii nr. 791 din 10.11.2020 pronuntată în dosarul 

nr. 1834/188/2020 având ca obiect validare supleanți, cu mențiunea definitivă, la data de 

27.11.2020. 

(2) Proiectul de ordine de zi nr. 9080 din 17.11.2020, anexă la Dispoziția nr. 241 din 

17.11.2020 a primarului comunei Bicazu Ardelean, rămâne neschimbat pentru ședința 

reprogramată, ca și proiectele de hotărâre înscrise în acesta și comunicate inițial membrilor 

consiliului local.   

Art. 2 Secretarul General al Comunei Bicazu Ardelean va înainta şi va comunica prezenta  

dispoziţie autorităţilor şi persoanelor interesate. 

 

 

PRIMAR,  

Bîrsan Constantin Ioan 

 

 

Nr. 250 din 27.11.2020                                                                 Avizat pentru legalitate, 

                    Secretar General, Jolteag Gicuța                  

 




