
 
 

 
    

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ  

COMUNA BICAZU ARDELEAN 
PRIMAR 

 
DISPOZIŢIE 

privind repartizarea unei locuințe de intervenție d-nei Arsene Elena Crinuța, profesor 
titular cu normă întreagă la Școala Gimnazială nr. 1 din Comuna Bicazu Ardelean, 

județul Neamț 
 

BÎRSAN CONSTANTIN IOAN, Primarul comunei Bicazu Ardelean, 
 
Având în vedere: 

            - Hotărârea nr. 14 din 18.02.2020 privind aprobarea repartizării unei locuințe de 
intervenție d-nei Arsene Elena Crinuța, profesor titular cu normă întreagă la Școala 
Gimnazială nr. 1 din Comuna Bicazu Ardelean, județul Neamț;  

- Hotărârea 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; 

- cererea nr. 391 din 22.01.2020 de atribuire a locuinţei de intervenţie formulată de 
d-na Arsene Elena Crinuța; 

- repartiția nr. 2848 din 11.03.2020; 
 
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: 
 

Art. 1 – (1) Repartizarea d-nei Arsene Elena Crinuța, profesor titular cu normă 
întreagă la Școala Gimnazială nr. 1 din Comuna Bicazu Ardelean, județul Neamț, a unei 
locuințe de intervenție, respectiv a apartamentului nr. 2, situat în blocul de interventii nr. 2 
amplasat în Bicazu Ardelean, județul Neamț,  începând cu data de 01.04.2020. 

(2) Locuința de intervenție este în suprafata de 55,03 mp și se compune din două 
camere, bucatarie, hol, baie, debara şi terasă. 

(3) Predarea-primirea locuinței se va face pe bază de proces verbal, după încheierea 
în prealabil a contractului de închiriere. 

(4) Nivelul chiriei lunare este cel aprobat prin Hotărârea nr. 80 din 29.11.2019 a 
Consiliului Local al Comunei Bicazu Ardelean privind închirierea locuințelor de intervenție 
ale comunei Bicazu Ardelean, respectiv 75 lei/lună, respectiv 900 lei/an. 
 Art. 2 – Prezenta dispoziție poate fi atacată în condițiile Legii nr. 554/2004 a 
contenciosului administrativ, modificată și completată. 

Art. 3 – Secretarul comunei Bicazu Ardelean va înainta şi va comunica prezenta  
dispoziţie autorităţilor şi persoanelor interesate. 

 
PRIMAR,  

Bîrsan Constantin Ioan 
 

Nr. 80 din 12.03.2020 
 

                      Avizat pentru legalitate, 
                       Secretar General, Jolteag Gicuța 

 
 



 


