
JUDETUL BISTRITA-NASAUD
PRIMARUL COMUNEI MAIERU

 
DISPOZITIE 

privind desemnarea domnului Andronesi Ioan, referent de specialitate
urbanism,   ca responsabil de urmarirea stadiului de executie a lucrarilor de

intocmire a amenajamentului pastoral

Primarul comunei Maieru;
Avand in vedere: 
-referatul nr.1120 din 20.03.2018 al viceprimarului de Maieru;
- prevederile Legii nr. 44/2018 din 19 ianuarie 2018 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind 
organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru 
modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991;

In temeiul art.63 alinl si art.68, alin.1 din Legea administratiei publice locale, 
nr.21512001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

DISPUN:

Art.1. - Se desemneaza domnul Andronesi Ioan, ca responsabil de urmarirea 
stadiului de executie a lucrarilor de intocmire a amenajamentului pastoral, 
referent de specialitate urbanism in cadrul aparatului de lucru al Primarului 
comunei Maieru.
Art.2.  -  Cu  ducerea  la  indeplinire  a  prezentei  se  incredinteaza  secretarul
comunei Maieru. 
Art.3. - Prezenta se va comunica de secretarul comunei Maieru cu:

      - compartimentul buget - finante
- domnul Andronesi Ioan;
- Primarul comunei Maieru;
- Institutia Prefectului Judetul Bistrita-Nasaud

PRIMAR,     Avizat, p.SECRETAR,
                      Vasile BORS    Ioan ANDRONESI

Nr.76 din 21.03.2018    



JUDETUL BISTRITA-NASAUD
VICEPRIMARUL COMUNEI MAIERU
Nr.1120 din 20.03.2018

 
Referat

privind desemnarea domnului Andronesi Ioan, referent de specialitate
urbanism,   ca responsabil de urmarirea stadiului de executie a lucrarilor de

intocmire a amenajamentului pastoral

Primarul comunei Maieru;
Avand in vedere: 
-adresa nr.II D 3198 din 12.02.2018 a Prefectului judetului Bistrita-

Nasaud, inregistrata in unitatea noastra sub nr.1044 din 14.03.2018;
- prevederile Legii nr. 44/2018 din 19 ianuarie 2018 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind 
organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru 
modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991;

In temeiul art.63 alinl si art.68, alin.1 din Legea administratiei publice locale, 
nr.21512001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 P R O P U N:

Sa se desemneze  domnul Andronesi Ioan, ca responsabil de urmarirea stadiului
de executie a lucrarilor de intocmire a amenajamentului pastoral, referent de 
specialitate urbanism in cadrul aparatului de lucru al Primarului comunei 
Maieru.

VICEPRIMARUL COMUNEI MAIERU, 
Vasile DEAC


