
 

   
ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ  
COMUNA BICAZU ARDELEAN 

PRIMAR 
 

DISPOZIŢIE 
privind constituirea comisiei de acceptanță a serviciilor pentru lucrările de înregistrare 

sistematică iniţiate de Comuna Bicazu Ardelean conform contractului de servicii nr. 
4233 din 30.05.2018 pentru sectorul cadastral 53  

 
 

BÎRSAN CONSTANTIN IOAN, Primarul comunei Bicazu Ardelean, 
 
Având în vedere: 
- art. 9 alin. (341) din Legea nt. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii 

imobiliare republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
- Ordinului Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, Nr. 819 din 28 

iulie 2016, privind aprobarea Procedurii şi a modalităţii de alocare a sumelor, precum şi 
raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru lucrările de 
înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- Ordinului Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, Nr. 979 din 05 
august 2016, privind aprobarea Specificaţiilor tehnice de realizare a lucrărilor sistematice de 
cadastru pe sectoare cadastrale în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciară, finanţate de 
Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- contractul de servicii nr. 4233 din 30.05.2018 încheiat între Unitatea Administrativ-
Teritorială Bicazu Ardelean în calitate de Achizitor și Biroul individual de cadastru, geodezie 
si cartografie, Mihalcu Valentin, în calitate de Prestator, având ca obiect „Prestarea 

serviciilor de inregistrare sistematica a imobilelor in sectorul cadastral nr. 53 in vederea 

inscrierii imobilelor in sistemul integrat de cadastru si cartea funciara, aparținând UAT 

Comuna Bicazu Ardelean, judetul Neamț” 

- Raportul de specialitate nr. 122 din 10.01.2020 pentru emiterea dispoziției privind 
constituirea comisiei de acceptanță a serviciilor pentru lucrările de înregistrare sistematică 
iniţiate de Comuna Bicazu Ardelean conform contractului de servicii nr. 4233 din 30.05.2018 
pentru sectorul cadastral 53; 

În temeiul dispoziţiilor art. 155 alin. (1) lit. e) și ale 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 aprobă constituirea comisiei de acceptanță a serviciilor pentru 

lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de Comuna Bicazu Ardelean conform 
contractului de servicii nr. 4233 din 30.05.2018 pentru sectorul cadastral 53, modificat și 
completat prin acte adiționale ulterioare. 

(2) Comisia de acceptanță va avea următoarea componență: 



Preşedinte: - Lăzăruț Nelu - ing., referent de specialitate, Compartiment Agricol, 
Fond Funciar, din  aparatul de specialitate al primarului comunei Bicazu Ardelean; 

 
Membri:   - Bîrsan Adriana - consilier superior, Compartiment Agricol, Fond       

Funciar din aparatul de specialitate al primarului comunei Bicazu Ardelean 
                      - Stasisin Ladislau – sef SVSU din aparatul de specialitate al primarului 

comunei Bicazu Ardelean; 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 5 din 10.01.2020 
 

                         Avizat pentru legalitate, 
                       Secretar General, Jolteag Gicuța 
 
 

 


