
    
ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ  

COMUNA BICAZU ARDELEAN 

CONSILIUL LOCAL  
 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea Hotărârii nr. 38 din 31.05.2017 a Consiliului Local al comunei 

Bicazu Ardelean privind aprobarea solicitării de trecere a unor drumuri forestiere și a 

terenului aferent acestora din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei 

Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al Comunei Bicazu Ardelean şi în 

administrarea Consiliului Local al comunei Bicazu Ardelean 

 

Consiliul local al comunei Bicazu Ardelean, întrunit în şedinţă extraordinară, 

Având în vedere prevederile Legii nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri 

forestiere, a căilor ferate forestiere şi a lucrărilor de corectare a torenţilor din domeniul public 

al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al 

unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora, cu 

modificările și completările ulterioare; Ordinului Ministerului Mediului și Pădurilor nr. 

1770/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice referitoare la criteriile şi modalităţile 

practice de aplicare a prevederilor Legii nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere 

din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor-Romsilva în 

domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale 

ale acestora, cu modificările și completările ulterioare; 

Luând în considerare Hotărârea nr. 38 din 31.05.2017 a Consiliului Local al comunei 

Bicazu Ardelean privind aprobarea solicitării de trecere a unor drumuri forestiere și a 

terenului aferent acestora din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale 

a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al Comunei Bicazu Ardelean şi în administrarea 

Consiliului Local al comunei Bicazu Ardelean 

Analizând referatul de aprobare nr. 9408 din 26.11.2020 al inițiatorului proiectului de 

hotărâre, raportul de specialitate nr. 9198 din 20.11.2020 al referentului de specialitate, 

Lăzăruţ Nelu, din cadrul Compartimentului Agricol Fond Funciar din aparatul de specialitate 

al primarului, adresa nr. 11105/TȚ/16.09.2020/7573 din 23.09.2020 a Regiei Naţionale a 

Pădurilor – Romsilva, adresa nr. 7877 din 06.10.2020 a Comunei Bicazu Ardelean şi 

răspunsul la aceasta concretizat în adresa nr. 10676/AM/05.11.2020 a Ocolului Silvic Bicaz, 

considerăm justificată modificarea Hotărârii nr. 38 din 31.05.2017 a Consiliului Local al 

comunei Bicazu Ardelean, în sensul că pot face obiectul trecerii din domeniul public al 

statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public 

al Comunei Bicazu Ardelean şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Bicazu 

Ardelean numai drumurile forestiere și terenurile aferente acestora situate pe raza 

unităţii admnistrativ teritoriale Bicazu Ardelean, identificate în  Anexa nr. 1 si Anexa 

nr. 2 la adresa nr. 10676/AM/05.11.2020 a Ocolului Silvic Bicaz şi evidenţiate  în fişele 

mijloacelor fixe aferente acestora, în acord cu  adresa nr. 11105/TȚ/16.09.2020/7573 din 

23.09.2020 a Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva. 



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

suplimentată, proiectul de hotărâre și avizul comisiilor de specialitate; 

 

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (2) lit. c, alin. (14), art. 139 alin. (2) raportat la 

art. 5 dd) 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 modifică şi se completează Hotărârea nr. 38 din 31.05.2017 a Consiliului 

Local al comunei Bicazu Ardelean privind aprobarea solicitării de trecere a unor drumuri 

forestiere și a terenului aferent acestora din domeniul public al statului şi din administrarea 

Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al Comunei Bicazu Ardelean şi în 

administrarea Consiliului Local al comunei Bicazu Ardelean, după cum urmează: 

 I. Art. 4 se modifică și va avea următorul text: 

“Art. 4 – După preluare drumurile forestiere și terenurile aferente acestora 

identificate în Anexele nr. 1-2 la prezenta hotărâre vor fi înscrise în domeniul public al 

comunei Bicazu Ardelean, județul Neamț, fiind interzisă înscrierea în domeniul privat al 

comunei Bicazu Ardelean” 

 II. Art. 5 se modifică, se completează și va avea următorul text: 

 “Art. 5 – (1) Datele de identificare ale drumurilor forestiere care trec din domeniul 

public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul 

public al Comunei Bicazu Ardelean şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Bicazu 

Ardelean, județul Neamț sunt cele prevăzute în Anexa nr. 1 la adresa nr. 

10676/AM/05.11.2020 a Ocolului Silvic Bicaz, care constituie Anexa nr. 1 la prezenta 

hotărâre. 

(2) Datele de identificare a terenurilor aferente drumurilor forestiere care trec din 

domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în 

domeniul public al Comunei Bicazu Ardelean şi în administrarea Consiliului Local al 

Comunei Bicazu Ardelean, județul Neamț sunt cele prevăzute în Anexa nr. 2 la adresa nr. 

10676/AM/05.11.2020 a Ocolului Silvic Bicaz, care constituie Anexa nr. 2 la prezenta 

hotărâre.” 

III.  Anexele nr. 1- 3 se abrogă 

IV. Anexele nr. 1 și 2 la prezenta hotărâre completează Hotărârea nr. 38 din 

31.05.2017 a Consiliului Local al comunei Bicazu Ardelean.  

Art. 2 – Primarul comunei Bicazu Ardelean prin aparatul de specialitate va duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri . 

Art. 3 – (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, 

Țepeș Greuruș Gheorghe 

 

                                                                                     Avizat pentru legalitate, 

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


Secretar General, Jolteag Gicuța 

 

Nr. 101 din 03.12.2020 

NOTĂ:  

Adoptată în ședința extraordinară din 03.12.2020 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. 




