
    
ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 
COMUNA BICAZU ARDELEAN 

PRIMAR 
 

DISPOZIŢIE 
privind modificarea Dispoziției nr. 184 din 08.09.2017 a Primarului Comunei Bicazu 

Ardelean, județul Neamț, referitoare la actualizarea comisiei pentru probleme de apărare 
 

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

            - prevederile art. 41 din Legea nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a 
teritoriului pentru apărare, republicată, modificată și completată și ale art. 60 – 61 din H.G. nr. 
370/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 477/2003 privind 
pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare, modificată și completată; 

- Dispoziția nr. 184 din 08.09.2017 a Primarului Comunei Bicazu Ardelean, județul 
Neamț, referitoare la actualizarea comisiei pentru probleme de apărare; 

Luând în considerare referatul de specialitate nr. 963 din 12.02.2020 al șefului SVSU 
care susține modificarea Dispoziției nr. 184 din 08.09.2017 a Primarului Comunei Bicazu 
Ardelean, județul Neamț, referitoare la actualizarea comisiei pentru probleme de apărare, în 
sensul modificării componenței comisiei prin înlocuirea unui membru ca efect al pensionării 
acestuia, respectiv a d-nei Dudan Elena - secretar UAT, cu d-na Jolteag Gicuța - secretar 
general al 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 – Art. 1 din Dispoziția nr. 184 din 08.09.2017 a Primarului Comunei Bicazu 

Ardelean privind actualizarea comisiei pentru probleme de apărare, se modifică și se 
completează, în sensul că se înlocuiește un membru, respectiv a d-na Dudan Elena, 
secretar UAT, cu d-na Jolteag Gicuța, secretar general al comunei Bicazu Ardelean. 

Art. 2 – (1) 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 

 
 
 
 

                                                                                            Avizat pentru legalitate, 
Nr. 67 din 12.02.2020                                                      Secretar General, Jolteag Gicuța 
 


