
    
ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ  

COMUNA BICAZU ARDELEAN 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind reglementarea situaţiei juridice a unui imobil prin alipirea imobilelor cu nr. 

cadastral 51510 și nr. cadastral 50504 identificate în C.F. Bicazu Ardelean, aflate în 

domeniul public al comunei Bicazu Ardelean, județul Neamț 

 

Consiliul local al comunei Bicazu Ardelean, întrunit în şedinţă ordinară; 

Având în vedere; 

- prevederile art. 25 din Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 7/1996,  R(3), 

modificată și completată, art. 879 din Codul civil - Legea nr. 287/2009, republicat, modificat și 

completat, art. 269 din  Codul de procedura civila - Legea nr. 134/2010, R(2) modificat și 

completat, și ale secțiunii 4.3.1.-Înscrierea modificărilor intervenite ca urmare a 

alipirii/dezlipirii imobilelor din Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de 

cadastru şi carte funciară aprobat de aprobat prin Ordinul nr. 700/2014 al Agenţiei Naţionale de 

Cadastru şi Publicitate Imobiliară, modificat și completat: 

- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Bicazu Ardelean nr. 31 din 31.07.2006 

privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public a l Comunei Bicazu 

Ardelean; 

- Anexa nr. 2, pozitia nr. 39 la Hotărârea Consiliului Local al Comunei Bicazu Ardelean 

nr. 69 din 28.11.2014 privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin 

domeniului public al Comunei Bicazu Ardelean, județul Neamț, atestat prin H.G. nr. 

1.356/2001 – Anexa 10, modificată și completată prin H.G. nr. 650/2007; 

- Actul de alipire nr. 216 din 09.11.2018 la S.P.N “Bălan Dorina și Bălan Ioana” 

Analizând referatul de aprobare nr. 2379 din 25.03.2021 a domnului Primar al Comunei 

Bicazu Ardelean, Bîrsan Constantin Ioan, Raportul de specialitate nr. 2378 din 25.03.2021 al 

responsabilului cu admnistrarea domeniului public și privat al comunei Bicazu Ardelean, copia 

cărții funciare nr. 51510 Bicazu Ardelean și copia cărții funciare nr. 50504 Bicazu Ardelean, 

precum și Planul de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de alipire; 

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 – Se aprobă reglementarea situaţiei juridice a imobilului (teren curți 

construcții), în suprafaţă măsurată de 4.274 mp, situat în intravilanul localității Bicazu 

Ardelean, județul Neamț, prin alipirea imobilului cu nr. cadastral 51510 în suprafață de 

3.199 m.p și a imobilului nr. cadastral 50504 în suprafață de 1.075 m.p., aflate în 

domeniul public al comunei Bicazu Ardelean, județul Neamț, înscrise în C.F. Bicazu 

Ardelean, conform Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de 

alipire ce constituie Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. 



Art. 2 – (1) Se mandatează primarul Comunei Bicazu Ardelean, județului Neamț, 

domnul Bîrsan Constantin Ioan să semneze actul de autentic de alipire. 

(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. La data 

actualizării se va avea în vedere modificarea corespunzătoare a pozitiei 6 şi radierea pozitiei nr. 

39 din Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Bicazu Ardelean. 

Art. 3 – Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul 

Comunei Bicazu Ardelean, județului Neamț.  

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. 25 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/



