
    
ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ  

COMUNA BICAZU ARDELEAN 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea Hotărârii nr. 15 din 19.01.2021 a Consiliului Local al Comunei Bicazu 

Ardelean 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 nr. 15 din 19.01.2021 a Consiliului Local al Comunei Bicazu Ardelean 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; 

Analizând raportul de aprobare nr. 1916 din 11.03.2021 al domnului Primar al Comunei 

Bicazu Ardelean, Bîrsan Constantin Ioan, raportul de specialitate nr. 1915 din 11.03.2021 al 

responsabilului cu administrarea bunurilor din domeniul public şi privat al comunei Bicazu 

Ardelean, constatăm că  în Anexa nr. 1 la HCL nr. 15 din 19.01.2021 a Consiliului Local al 

comunei Bicazu Ardelean cuprinzând bunuri în 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, s-au identificat erori referitoare la 

localizarea bunurilor în coloana 4-elementele de identificare a bunurilor, la pozițiile nr. 88, nr. 92 

și nr. 93, în sensul că bunurile respective se află în intravilanul satului Telec; 

Având în vedere ordinea de zi suplimentată și aprobată astfel cum a fost suplimentată, 

proiectul de hotărâre, avizul comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local și votul 

consilierilor locali privind aprobarea proiectului de hotărâre; 

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 modifică, în mod corespunzător Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre, 

pozițiile nr. 88, nr. 92 și nr. 93 din Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 15 din 19.01.2021 a 

Consiliului Local al Comunei Bicazu Ardelean 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. 

(2) Anexa nr. 1 intitulată Modificări la Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 15 din 19.02.2021, face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 



(3) 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.   

Art. 2 – 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 ce fac obiectul prezentei hotărâri. 

Art. 3 – (1) Primarul Comunei Bicazu Ardelean prin aparatul de specialitate va 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. 

Art. 4 – (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-consiliului-

local-2/. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Mucenicu Toader 

                                                                                                            Avizat pentru legalitate, 

Secretar General, Jolteag Gicuța 

Nr. 22 din 26.03.2021 

NOTĂ: Adoptată în ședința ordinară din 26.03.2021 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.   

https://comunabicazuardelean.ro/hotarari-ale-consiliului-local-2/
https://comunabicazuardelean.ro/hotarari-ale-consiliului-local-2/

	(2) Anexa nr. 1 intitulată Modificări la Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 15 din 19.02.2021, face parte integrantă din prezenta hotărâre.



