
 

 
    

ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ  

COMUNA BICAZU ARDELEAN 

PRIMAR 

 

DISPOZIŢIE 

pentru modificarea Dispozitiei nr. 123 din 07.05.2020 a Primarului Comunei Bicazu Ardelean 

privind constituirea comisiei comunale pentru recensământul general agricol 2020 

 

BÎRSAN CONSTANTIN IOAN, Primarul comunei Bicazu Ardelean, 

Având în vedere: 

- prevederile art. 6 alin. (3) lit. a), art. 9, anexa nr. 6 și anexa nr. 9 din Ordonanța de Urgență 

nr. 22/2020 privind recensământul general agricol din România runda 2020; 

- adresa Direcției Generale de Statistică Neamț nr. 1229 din 05.03.2021 și adresa nr. 86646 

din 04.03.2021 a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale din 23.03.2020 a Instituției 

Prefectului Județului Neamț înregistrată la registratura Primăriei Comunei Bicazu Ardelean sub nr. 

1643 din 05.03.2021, referitoare la recrutarea personalului de recensământ din teritoriu privind 

recensământul general agricol din România, runda 2020; 

- cererea nr. 1828 din 10.03.2021 a d-nei Birsan Adriana, membră în comisia comunală pentru 

recensământul general agricol 2020, prin care solicită înlocuirea din din comisie; 

Luând în considerare structura personalului existent în aparatul de specialitate al primarului, 

pentru soluționarea cererii de înlocuire formulată de d-na Bîrsan Adriana se impune  modificarea 

Dispozitiei nr. 123 din 07.05.2020 a Primarului Comunei Bicazu Ardelean privind constituirea 

comisiei comunale pentru recensământul general agricol 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; 

 

DISPUN: 

 

I. Se modifică art. 1 alin. (1) din Dispozitia nr. 123 din 07.05.2020 a Primarului Comunei 

Bicazu Ardelean privind constituirea comisiei comunale pentru recensământul general agricol 

2020, după cum urmează: 

1. Se înlocuiește d-na Birsan Adriana, membru al comisiei comunale pentru recensământul 

general agricol 2020, cu d-nul Doarvoaș Marius Gabriel, viceprimar al comunei Bicazu Ardelean. 

 Art. II – Prezenta dispoziție poate fi atacată în condițiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului 

administrativ, modificată și completată. 

Art. III – Secretarul general al comunei Bicazu Ardelean va înainta şi va comunica prezenta  

dispoziţie autorităţilor şi persoanelor interesate. 

 

PRIMAR,  

Bîrsan Constantin Ioan 

 

Nr. 36 din 11.03.2021 

                          Avizat pentru legalitate, 

                        Secretar General, Jolteag Gicuța 

 

 

 




