
    
ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 
COMUNA BICAZU ARDELEAN 

PRIMAR 
 

DISPOZIŢIE 
privind constituirea comisiei pentru analiza cererilor de repartizare a locuințelor de 

intervenție aparținând comunei Bicazu Ardelean 
 

Bîrsan Constantin Ioan, Primarul comunei Bicazu Ardelean, 
 
Având în vedere: 

            - prevederile Legii locuinței nr. 114 din 11 octombrie 1996, republicată, modificată și 
completată 

- Hotărârii nr. 80 din 29.11.2019 a Consiliului Local al Comunei Bicazu Ardelean 
privind închirierea locuințelor de intervenție ale comunei Bicazu Ardelean, modificată prin 
Hotărârea nr. 94 din 30.12.2019 a Consiliului Local al Comunei Bicazu Ardelean; 

Luând în considerare referatul de specialitate nr. 926 din 11.02.2020 al viceprimarului 
comunei Bicazu Ardelean; 

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 constituie comisia pentru analiza cererilor de repartizare a unor locuințe 

de intervenție aparținând comunei Bicazu Ardelean, în următoarea componență: 
Presedinte –    Doarvoaș Marius Gabriel, viceprimar 
Membri     –    Lăzăruț Nelu, referent de specialitate cu atribuții de urbanism 

       –    Topliceanu Aurica, consilier, compartiment Contabilitate, Financiar,  
             Taxe și Impozite Locale 

–    Suciu Valentina, consilier SPAS                                       
                               –    Stasisin Ladislau, sef SVSU 

(2) In caz de imposibilitate de participare a persoanelor din componența comisiei 
prevăzute la alin. (1), presedintele comisiei va putea fi înlocuit de d-na Jolteag Gicuța, secretar 
general al comunei Bicazu Ardelean, iar oricare dintre membrii comisiei vor putea fi înlocuiți 
de către d-na Moldovan Aurelia Lenuța, consilier, compartiment Contabilitate, Financiar, Taxe 
și Impozite Locale. 

Art. 2 – (1) Comisia pentru analiza cererilor de repartizare a unor locuințe de 
intervenție se va întruni la sediul Primăriei Bicazu Ardelean – sala de ședințe, dacă este cazul, 
până cel mai târziu pe data de 25 a lunii în curs pentru analiza cerererilor înregistrate în cursul 
lunii curente sau cererile anterioare completate cu documentele corespunzătoare în cursul lunii 
curente. 

Art. 3 – (1) Prezenta dispoziție poate fi atacată în condițiile Legii nr. 554/2004 a 
contenciosului administrativ, modificată și completată. 

Art. 4 – 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. 65 din 11.02.2020                                                                         Secretar General, Jolteag Gicuța 



 


