ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
COMUNA BICAZU ARDELEAN
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei
Bicazu Ardelean, judeţul Neamţ, atestat prin H.G. nr.1356/2001, anexa nr. 10, precum și a
inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al comunei Bicazu Ardelean,
judeţul Neamţ - Anexa nr. 2 din Hotărârea nr. 74 din 19.12.2014
Consiliul local al comunei Bicazu Ardelean, întrunit în şedinţă ordinară;
Având în vedere prevederile:
- art. 286 alin. (4), art. 289 alin. (2), art. 354, art. 357 alin. (1) și (4) din Codul
Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
- Anexei nr. 10 din H.G. nr. 1356/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului
Neamţ, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Neamţ, modificată și
completată;
- Hotărârii Consiliului Local al Comunei Bicazu Ardelean nr. 31 din 31.07.2006 privind
însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Bicazu Ardelean;
- Hotărârii Consiliului Local al Comunei Bicazu Ardelean nr. 74 din 19.12.2014 privind
însușirea inventarului actualizat al bunurilor care alcătuiesc domeniului privat al Comunei
Bicazu Ardelean;
Analizând raportul de aprobare nr. 1108 din 12.02.2021 al domnului Primar al Comunei
Bicazu Ardelean, Bîrsan Constantin Ioan, raportul de specialitate nr. 1104 din 12.02.2021 al
Compartimentului Agricol, fond Funciar, Compartimentului Urbanism și Amenajarea
Teritoriului, Compartimentului Contabilitate, Financiar, Taxe și Impozite, din cadrul aparatului
de specialitate al primarului comunei Bicazu Ardelean, Raportului de Evaluare nr. 10 din
10.02.2021, elaborat de Evaluator Imobiliare și Mobile – Practician în Insolvență – Vulpe I.
Stefan și înregistrat la Primăria Comunei Bicazu Ardelean sub nr. 1043 din 11.02.2021, precum
și Planurilor de situație întocmite de ing. Husaru Ioan, constatăm că
- pe de o parte, un număr de 10 străzi din satele Bicazu Ardelean, Telec și Ticoș din
comuna Bicazu Ardelean, terenurile aferente amplasarii culeelor a 3 poduri ce urmează a fi
construite în comuna Bicazu Ardelean, precum și torentul Lupărie, astfel cum sunt
individualizate în Planurile de Amplasament, întocmite de SC SILVOCAD SRL, prezintă interes
public și justifică includerea în domeniul public al comunei Bicazu Ardelean prin încadrarea
acestora în bunurile prevăzute de Anexa nr. 4 Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr.
57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
- pe de altă parte, terenul în suprafață de suprafață de 446 mp, învecinat la N- Comuna
Bicazu Ardelean, S- Cioancă Eugen, E- DC 138, V-Pârâul Bistra, astfel cum este individualizat
în Planurile de Amplasament, întocmite de SC SILVOCAD SRL, nu prezintă interes public în
raport de amplasamentul său și suprafața sa relativ redusă și nu poate fi utilizat pentru construcții
publice. Prin urmare, motivat de lipsa interesului public și de imposibilitatea încadrării acestuia
în bunurile prevăzute de Anexa nr. 4 Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu
modificările și completările ulterioare, se justifică includerea sa în domeniul privat al comunei
Bicazu Ardelean;
Luând în considerare ordinea de zi suplimentată și aprobată astfel cum a fost
suplimentată, proiectul de hotărâre și avizul comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local;

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) și (2) lit. c), alin. (14), art. 139 alin. (1) și (3) lit.
g) raportat la art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie
2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1 – (1) Se aprobă completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului
public al comunei Bicazu Ardelean, judeţul Neamţ, atestat prin H.G. nr.1356/2001, anexa nr. 10,
cu modificările și completările ulterioare, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.
(2) Hotărârea Consiliului Local al Comunei Bicazu Ardelean nr. 31 din 31.07.2006
privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Bicazu
Ardelean se modifică în mod corespunzător.
(3) Bunurile care se regăsesc în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre se identifică în Planurile
de Amplasament pentru identificarea limitelor și vecinătăților, planșele nr. 1-14 ce constituie
anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.
Art. 2 – (1) Se aprobă completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului
privat al comunei Bicazu Ardelean, judeţul Neamţ, respectiv a anexei nr. 2 la Hotărârea 74 din
19.12.2014 a Consiliului Local al Comunei Bicazu Ardelean privind însușirea inventarului
actualizat al bunurilor care alcătuiesc domeniului privat al Comunei Bicazu Ardelean, cu
modificările și completările ulterioare, conform Anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.
(2) Bunul care se regăsește în Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre se identifică în Planul de
Amplasament pentru identificarea limitelor și vecinătăților, planșele nr. 15 ce constituie anexa
nr. 4 la prezenta hotărâre.
Art. 3 – Se mandatează primarul Comunei Bicazu Ardelean, județului Neamț, domnul
Bîrsan Constantin Ioan, să facă toate demersurile necesare și să semneze orice documente sunt
necesare pentru intabularea imobilelor prevăzute în Anexele nr. 1 și 3 din prezenta hotărâre.
Art. 4 – (1) Primarul Comunei Bicazu Ardelean prin aparatul de specialitate vor duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
(2) Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Bicazu Ardelean se
va actualiza în condițiile prevăzute de art. 289 alin. (2) și (3) din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57 din
3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
(3) Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Bicazu Ardelean, se
va actualiza în condițiile art. 357 alin. (1) și (2) din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 5 – (1) Secretarul General al Comunei Bicazu Ardelean va asigura comunicarea
prezentei hotărâri primarului comunei Bicazu Ardelean și Instituției Prefectului Județului Neamț
în vederea exercitării controlului de legalitate.
(2) Compartimentul Resurse Umane, Monitorizarea Procedurilor Administrative, Arhivă,
Corespondență, aflat în coordonarea secretarului general va asigura publicarea prezentei hotărâri
în Monitorul Oficial Local pe site-ul https://comunabicazuardelean.ro/hotarari-ale-consiliuluilocal-2/.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Țepeș Greuruș Gheorghe
Avizat pentru legalitate,
Secretar General, Jolteag Gicuța
Nr. 15 din 19.02.2021
NOTĂ: Adoptată în ședința ordinară din 19.02.2021 cu un număr de 13 voturi “pentru”, 0 voturi
“contra” și 0 “abțineri” din numărul total de 13 consilieri în funcție și 13 consilieri prezenți.

