
 

 
    

ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ  

COMUNA BICAZU ARDELEAN 

CONSILIUL LOCAL  
 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea repartizării unei locuințe de intervenție d-nei Arsene Elena Crinuța, 

profesor titular cu normă întreagă la Școala Gimnazială nr. 1 din Comuna Bicazu Ardelean, 

județul Neamț 
 

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

Având în vedere prevederile prevederile Hotărârii nr. 80 din 29.11.2019 a Consiliului Local 

al Comunei Bicazu Ardelean privind închirierea locuințelor de intervenție ale comunei Bicazu 

Ardelean, modificată prin Hotărârea nr. 94 din 30.12.2019 a Consiliului Local al Comunei Bicazu 

Ardelean; 

Analizând referatul de aprobare nr. 996 din 14.02.2020 al primarului comunei Bicazu 

Ardelean, raportul de analiză nr. 995 din 13.02.2020 al comisia pentru analiza cererilor de 

repartizare a locuintelor de interventie apartinand comunei Bicazu Ardelean și raportul de 

specialitate nr. 967 din 12.02.2020 însoţit de fisa suprafetei locative, întocmit de consilierului, 

Topliceanu Aurica, din cadrul Compartimentului Contabilitate, Financiar, Taxe si Impozite, 

reținem că: 
- este liber și poate fi atribuit spre închiriere apartamentul nr. 2 din blocul de interventii nr. 2 

situat în Bicazu Ardelean, județul Neamț, în suprafata de 55,03 mp, compus din două camere, 

bucatarie, hol, baie, debara şi terasa, așa cum reiese din referatul nr. 967 din 12.02.2020 al 

consilierului Topliceanu Aurica din cadrul Compartimentului Contabilitate, Financiar, Taxe si 

Impozite, şi a fisei atasate la acesta 

- nu sunt alte cerereri de atribuire;  

- d-na Arsene Elena Crinuța, titulara cererii nr. 391 din 22.01.2020 de atribuire a locuinţei 

de intervenţie, face parte din categoriile de specialişti prevăzute la art. 1 alin. (4) din Regulamentul 

aprobat prin HCL nr. 80 din 29.11.2019, fiind profesor titular cu normă întreagă la Școala 

Gimnazială nr. 1 din Comuna Bicazu Ardelean şi îndeplineşte conditiile de atribuire pentru 

închirierea unei locuințe de intervenție, întrunind un punctaj de 60 p; 

Având în vedere 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), alin. (6) lit. a), art. 139 alin. (3)lit. 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 repartizarea unei locuințe de intervenție d-nei Arsene Elena Crinuța, 

profesor titular cu normă întreagă la Școala Gimnazială nr. 1 din Comuna Bicazu Ardelean, județul 

Neamț, respectiv a apartamentului nr. 2, în suprafata de 55,03 mp, compus din două camere, 

bucatarie, hol, baie, debara şi terasă, situat în blocul de interventii nr. 2 amplasat în Bicazu 

Ardelean, județul Neamț. 

Art. 2 – Nivelul chiriei lunare pentru un apartament cu două camere este cel aprobat prin 

Hotărârea nr. 80 din 29.11.2019 a Consiliului Local al Comunei Bicazu Ardelean privind închirierea 

locuințelor de intervenție ale comunei Bicazu Ardelean, respectiv 75 lei/lună, respectiv 900 lei/an. 



Art. 3 – Se împuternicește primarul Comunei Bicazu Ardelean, domnul Birsan Constantin 

Ioan, să semneze repartiția și contractul de închiriere. 

Art. 4 – Secretarul General al Comunei Bicazu Ardelean va asigura comunicarea prezentei 

hotărâri, primarului comunei Bicazu Ardelean, Instituției Prefectului  Județului Neamț, în vederea 

exercitării controlului de legalitate, și va asigura aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri 

prin afișare la sediul Primăriei și prin publicare pe site-ul www.comunabicazuardelean.ro. 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Olariu Ion 

 

                                                                                                  Avizat pentru legalitate, 

                                                                                                    Secretar General, Jolteag Gicuța 

 

 

Nr. 14 din 18.02.2020 

NOTĂ: Adoptată în ședința ordinară din 18.02.2020 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. 

  

 

http://www.comunabicazuardelean.ro/



