
    
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 

COMUNA BICAZU ARDELEAN 

PRIMAR 

 

DISPOZIŢIE 

privind constituirea comisei recepție a serviciilor de regenerare a pădurilor în fondul 

forestier proprietate publică a comunei Bicazu Ardelean, conform contractului de prestări 

servicii nr. 3451 din 20.04.2021 

Primarul comunei Bicazu Ardelean, 

Având în vedere prevederile Codului Silvic adoptat prin Legea nr. 46/2008, republicat, 

modificat și completat, precum și ale Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, modificată și 

completată; 

Luând în considerare contractul de prestări servicii nr. 3451 din 20.04.202, încheiat cu SC 

GISPROD SRL, pentru efectuarea serviciilor de regenerare a pădurilor în fondul forestier 

proprietate publică a comunei Bicazu Ardelean, aferente anului 2021, precum și referatul de 

specialitatea nr. 4048 din 07.05.2021 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 – Se constituie comisia de recepție a serviciilor care fac obiectul contractului nr. 

3451 din 20.04.2021, încheiat cu SC GISPROD SRL, în următoarea componență: 

Președinte:          Doarvoaș Marius Gabriel, viceprimar al comunei Bicazu Ardelean; 

Membri:              Lăzăruț Nelu, referent de specialitate; 

                            Stasisin Ladislau, șef SVSU. 

Art. 2 – (1) Recepția are loc pe data de 10.05.2021, ora 11.00. 

(2) Comisia de recepție prevăzută la art. 1 se va întruni la sediul Primăriei Bicazu Ardelean 

– sala de ședințe și se va deplasa în teren împreună cu prestatorul, SC GISPROD SRL.  

(3) Convocarea prestatorului se face în scris și se comunică prin poșta electronică sau prin 

fax.  

Art. 3 – Prezenta dispoziție poate fi atacată în condițiile Legii nr. 554/2004 a 

contenciosului administrativ, modificată și completată. 

Art. 4 – (1) Secretarul General al Comunei Bicazu Ardelean va asigura comunicarea 

prezentei dispoziții autorităţilor şi persoanelor interesate. 

(2) Compartimentul Resurse Umane, Monitorizarea Procedurilor Administrative, Arhivă, 

Corespondență, aflat în coordonarea secretarului general va asigura publicarea prezentei dispoziții 

în Monitorul Oficial Local pe site-ul https://comunabicazuardelean.ro/dispozitiile-primarului-2/. 

 

 

PRIMARUL,  

Constantin Ioan Bîrsan 

                                                                                                          Contrasemnează pentru legalitate, 

Nr. 65 din 7.05.2021                                                                         Secretarul general al comunei,  

                                                                                                               Gicuța Jolteag 
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