
 
    

ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ  

COMUNA BICAZU ARDELEAN 

CONSILIUL LOCAL  
 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea amplasamentului necesar organizării de șantier pentru obiectivul de 

investiții “Lucrări de prevenire a inundațiilor pe Pârâul Zănogeni, sat Telec, comuna Bicazu 

Ardelean, județul Neamț”, precum și acordul proprietarului pentru scoaterea din circuitul 

agricol a suprafeței aferente acestui amplasament 

 

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

ordinară; 

Având în vedere prevederile art. 5 alin. (3) lit. a) din O.U.G. nr. 34/2013 privind 

organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi 

completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările și completările ulterioare, 

precum și ale Anexei nr. 1 – Procedura privind scoaterea definitivă sau temporară din circuitul 

agricol a terenurilor situate în extravilanul localităţilor din Ordinul M.A.D.R. nr. 83/2018, cu 

modificările și completările ulterioare; 

Luând în considerare: 

- Hotărârea nr. 47 din 14.08.2018 a Consiliului Local al Comunei Bicazu Ardelean 

privind implementarea proiectului „Lucrări de construire a infrastructurii de prevenire a 

inundațiilor pe pârâul Zănogeni, sat Telec, comuna Bicazu Ardelean, județul Neamţ”, aprobarea 

documentației tehnico-economice - faza Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-

economici ai obiectivului de investiții; 

- Hotărârea nr. 76 din 29.08.2020 a Consiliului Local al Comunei Bicazu Ardelean 

privind aprobarea Documentației tehnico-economice, faza Proiect Tehnic (PTh), Detalii de 

Execuție (DDE), inclusiv a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de 

investiții „Lucrări de construire a infrastructurii de prevenire a inundațiilor pe pârâul 

Zănogeni, sat Telec, comuna Bicazu Ardelean, județul Neamţ”; 

- Contractul de finanțare nr. C1920043X210312905445 din 07.06.2019 încheiat cu AFIR 

pentru obiectivul de investiții „Lucrări de construire a infrastructurii de prevenire a inundațiilor 

pe pârâul Zănogeni, sat Telec, comuna Bicazu Ardelean, județul Neamţ”; 

- pct. 10.3 alin. (1) lit. b) din Contractul nr. 1037/10/11.02.2021 privind execuția 

lucrărilor de construcție în cadrul proiectului de investiții „Lucrări de construire a infrastructurii 

de prevenire a inundațiilor pe pârâul Zanogeni, sat Telec, comuna Bicazu Ardelean, județul 

Neamț”,  finanțat prin PNDR și Bugetul local; 

Analizând referatul de aprobare nr. 4105 din 10.05.2021 al primarului comunei Bicazu 

Ardelean, inițiator al proiectului de hotărâre, referatul de specialitate nr. 3934 din 04.05.2021 al 

consilierului asistent din cadrul Compartimentului Urbanism și Amenajarea Teritoriului, copia 

cărții funciare nr. 50817 Bicazu Ardelean pentru suprafața măsurată de 9.706 mp teren intabulată 

în domeniul privat al comunei Bicazu Ardelean, Planul de amplasament și delimitare a 

imobilului cu referire la suprafața de 864 mp propusă pentru a fi pusă la dispoziție pentru 

organizarea de șantier a obiectivului de investiții “Lucrări de prevenire a inundațiilor pe Pârâul 

Zănogeni, sat Telec, comuna Bicazu Ardelean, județul Neamț”; 

Constatăm că: 

- obiectivul de investiții, menționat anterior, deservește interesul general al comunei 

Bicazu Ardelean și se integrează în dezvoltarea infrastructurii de mediu a comunei cu rol în 

prevenirea inundațiilor pe Pârâul Zănogeni; 



- pentru realizarea obiectivului beneficiem de finanțare prin Programul Național de 

Dezvoltare Rurală, motiv pentru care amplasarea acestui obiectiv de interes local este de utilitate 

publică, în condiţiile legislaţiei în vigoare; 

- amplasamentul necesar pentru organizarea de șantier a obiectivului de investiții a fost 

delimitat, însă raportat la categoria terenului, respectiv aceea de pășune, amplasamentul nu poate 

fi pus la dispoziția executantului lucrărilor decât după scoaterea din circuitul agricol a terenului 

în suprafață de 864 mp care face parte din suprafața totală de 9.706 mp teren, pășune, intabulată 

în domeniul privat al comunei Bicazu Ardelean, cu număr cadastral 50817. 

 

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

suplimentată, proiectul de hotărâre și avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local; 

 

        În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (2) lit. c), art. 139 alin. (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 amplasamentul necesar organizării de șantier pentru obiectivul de 

investiții “Lucrări de prevenire a inundațiilor pe Pârâul Zănogeni, sat Telec, comuna Bicazu 

Ardelean, județul Neamț”, astfel cum este identificat în schița ce constituie Anexă la prezenta 

hotărâre, sub condiția scoaterii din circuitul agricol a terenului în suprafață de 864 mp, necesar 

organizării de șantier a obiectivului de investiții, din totalul suprafeței măsurate de 9.706 mp, 

teren, categoria pășune, intabulată în domeniul privat al comunei Bicazu Ardelean cu nr. 

cadastral 50817. 

(2) Se dă acordul proprietarului, Comuna Bicazu Ardelean, județul Neamț, pentru 

scoaterea definitivă din circuitul agricol a suprafeței de 864 mp, identificată la alin. (1). 

(3) Demararea oricăror lucrări de amenajare a platformei pentru organizarea de șantier a 

obiectivului de investiții, în baza contractului nr. 1037/10/11.02.2021, este condiționată de 

scoaterea din circuitul agricol a suprafeței de 864 mp. 

Art. 2 – Primarul comunei Bicazu Ardelean, prin compartimentele de specialitate din 

cadrul aparatului său de specialitate, asigură: 

a) efectuarea demersurilor necesare pentru întocmirea documentației prevăzută la art. 4 

din Procedura privind scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor situate 

în extravilanul localităţilor aprobată prin Ordinul M.A.D.R. nr. 83/2018, cu modificările și 

completările ulterioare; 

b) aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

Art. 3 – (1) Secretarul general al comunei Bicazu Ardelean asigură 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/ 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,  

Toader Mucenicu 

 

                                                                                              CONTRASEMNEAZĂ  

                                                                                              pentru legalitate, 

                                                                                                 Secretarul general al comunei,                                      

                                                                                                                Gicuța Jolteag 

Nr. 37 din 11.05.2021 

NOTĂ: Adoptată în ședința ordinară din 11.05.2021 cu un număr de 12 voturi “pentru”, 0 

voturi “contra” și 0 “abțineri” din numărul total de 13 consilieri în funcție și 12 consilieri 

prezenți. 
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