
 
    

ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ  

COMUNA BICAZU ARDELEAN 

CONSILIUL LOCAL  
 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Nomenclatorului stradal al comunei Bicazu Ardelean 

 

Consiliul local al comunei Bicazu Ardelean, județul Neamț, întrunit în şedinţă 

ordinară; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 5 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- H.G. nr. 777/2016 privind structura, organizarea şi funcţionarea Registrului electronic 

naţional al nomenclaturilor stradale; 

- Ordinului A.N.C.P.I. nr. 448/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind 

procedurile de lucru specifice Registrului electronic naţional al nomenclaturilor stradale, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Anexei - Denumirea şi componenţa unităţilor administrativ-teritoriale pe judeţe, 

Județul Neamț, lit. C – Comune, pct. 6 din Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă 

a teritoriului României, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 2 alin. (2) lit. e) și f) Anexa nr. 4 Localități rurale, pct. 1.0.- Ierarhizarea 

localităţilor rurale pe ranguri din Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a 

teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- art. 453 lit. g) - i) și art. 461 alin. (8), art. 466 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind 

Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 

Analizând referatul de aprobare nr. 3471 din 20.04.2021 al domnului primar, Bîrsan 

Constantin Ioan și raportul de specialitate nr. 3436 din 19.04.2021 al referentului de 

specialitate, Lăzăruț Nelu din cadrul Compartimentului Agricol, Fond Funciar; 

Luând în considerare: 

- propunerea d-nei consilier local, Popoacă Gianina, privind modificarea denumirii 

străzii “Pascalinii” în “Chiliei“, deoarece locuitorii o identifică după chilia reconstruită a unui 

pustnic;   

- propunerea d-lui consilier local, Tepeș Greuruș Gheorghe, privind modificarea 

denumirii străzii “Iancului” în “Gusti Barna“, deoarece domnul Gusti Barna a fost o 

personalitate locală; 

- obligația autorităţilor administraţiei publice locale de a furniza şi actualiza datele cu 

privire la nomenclatura stradală proprie din registrul electronic al nomenclaturilor stradale; 

- componența comunei Bicazu Ardelean, structurată pe trei sate, din care un sat 

resedință de comună, Bicazu Ardelean, și două sate componente, Telec și Ticoș; 

- ierarhizarea localităţilor rurale pe ranguri stabilită prin Planului de amenajare a 

teritoriului naţional 

Luând în considerare ordinea de zi suplimentată și aprobată astfel cum a fost 

suplimentată, proiectul de hotărâre, propunerile de modificare a proiectului inițial, dezbătute și 

aprobate în cadrul ședinței de consiliu local de astăzi, precum și avizul comisiilor de 

specialitate ale consiliului local; 

 



În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. d), art. 139 alin. (1), alin. (3) 

lit. e), g) raportat la art. 5 cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1 – Se aprobă Nomenclatorul stradal al comunei Bicazu Ardelean prevăzut în 

Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2 – (1) Se stabilește ierahizarea satelor componente ale comunei Bicazu Ardelean, 

pe ranguri, în acord cu prevederile Anexei nr. 4 Localități rurale, pct. 1.0.- Ierarhizarea 

localităţilor rurale pe ranguri din Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a 

teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi, cu modificările și completările 

ulterioare, după cum urmează: 

a) satul Bicazu Ardelean – sat resedință de comună, rang IV; 

b) satul Telec – sat component al comunei, rang V; 

c) satul Ticoș – sat component al comunei, rang V. 

(2) Se stabilesc zonele în cadrul localității, conform Anexei care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

(3) Pentru situațiile în care se modifică încadrarea terenului/clădirii în funcţie de zonele 

localității stabilite în anexa la prezenta hotărâre, impozitul se calculează conform noii situaţii 

începând cu data de 1 ianuarie 2022. 

Art.3 – Cu aducerea la îndeplinire a a prezentei hotărâri se imputernicește d-nul Florea 

Gabriel, consilier asistent în cadrul Compartimentului Urbanism și Amenajarea Teritoriului, d-

nul Lăzăruț Nelu, referent de specialitate în cadrul Compartimentului Agricol Fond Funciar și 

d-na Topliceanu Aurica, consilier superior în cadrul Compartimentului Contabilitate, Financiar, 

Taxe și Impozite. 

Art.4 – Orice alte prevederi contrare se abrogă. 

Art.5– Prezenta hotărâre poate fi atacată în conformitate cu prevederile Legii 

contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.    

Art.6 – (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. 32 din 21.04.2021 

NOTĂ: Adoptată în ședința ordinară din 21.04.2021 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. 
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