
 
    

ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 

COMUNA BICAZU ARDELEAN 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea condițiilor prealabile de cumpărare a terenului, în suprafața de 8.079 

mp aflată în proprietatea SC Forestar SA Tarcău, înscris în Cartea Funciară sub nr. 

51606, precum și aprobarea unui schimb de teren în suprafață de 252 mp cu o suprafață 

echivalentă aflată în proprietatea d-nei Sandu Maria și a d-nului Dandu Tudor 

 

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

ordinară; 

Având în vedere: 

-  Hotărârea nr. 75 din 31.10.2019 privind acordul de principiu al Consiliului Local al 

Comunei Bicazu Ardelean în vederea cumpărării unei suprafețe de teren 

-  Hotărârea nr. 17 din 29.03.2013 privind Planul Urbanistic General și Regulamentul 

local de urbanism al comunei Bicazu Ardelean; 

- Raportul de evaluare nr. 21 din 28.02.2020 privind suprafața de 8.079 mp aflată în 

proprietatea SC Forestar SA Tarcău, înscris în Cartea Funciară sub nr. 51606; 

-  Raportul de evaluare nr. 22 din 28.02.2020 privind suprafața de 252 mp aflată în 

proprietatea d-nei Sandu Maria și a d-lui Dandu Tudor, înscrisă în Cartea Funciară sub nr. 

51605; 

-  Raportul de evaluare nr. 23 din 28.02.2020 privind suprafața de 252 mp aflată în 

proprietatea Comunei Bicazu Ardelean, înscrisă în Cartea Funciară sub nr. 51104; 

- Raportul de specialitate nr. 2671 din 06.03.2020 al referentului de specialitate cu 

atribuții de urbanism, Lăzăruț Nelu; 

- Extrasul din PUG privind utilizarea zonei centru pentru anumite obiective de interes 

local 

- Adresa nr. 1393 din 05.11.2019 emisa de SC Forestar SA Tarcău ca raspuns la intentia 

de cumpărare a Comunei Bicazu Ardelean pentru suprafața de 8.079 mp aflată în proprietatea 

SC Forestar SA Tarcău, înscrisă în Cartea Funciară sub nr. 51606; 

- Cererea formulată de d-na Sandu Maria pentru efectuarea unui schimb de terenuri in 

suprafete echivalente de 252 mp, înregistrată la Primăria Comunei Bicazu Ardelean sub nr. 

8280 din 19.11.2020; 

- Încheierea 20895/2019 și Extrasul de Carte Funciară pentru informare comunicate sub 

nr. 11279 din 25.10.2019 de BCPI Bicaz; 

 - referatul de aprobare nr. 3044 din 17.03.2020 al inițiatorului proiectului comunei 

Bicazu Ardelean,  

Analizând documentele menționate anterior, se observă că: 

a) Prin Hotărârea nr. 75 din 31.10.2019 a fost aprobat acordul de principiu al 

Consiliului Local al Comunei Bicazu Ardelean în vederea cumpărării unei suprafețe de teren 

proprietatea S.C. FORESTAR S.A. Tarcău, situat în zona centrală a comunei Bicazu Ardelean, 

în intravilanul satului Bicazu Ardelean, la intersecția drumului național DN12C cu drumul 

județean DJ 127A, vis-à-vis de Căminul Cultural Bicazu Ardelean, în scopul demarării unor 

proiecte de investiții de interes local, în acord cu Planul urbanistic General al Comunei Bicazu 

Ardelean aprobat prin HCL nr. 17 din 29.03.2013 a Consiliului Local al Comunei Bicazu 

Ardelean, pentru zona centrală – sat Bicazu Ardelean corespunzător UTR 1.  



SC Forestar SA Tarcău a răspuns, prin adresa nr. 1393 din 05.11.2019, intentiei de 

cumpărare a terenului notificată de Comuna Bicazu Ardelean, specificând suprafața terenului, 

respectiv 8.079 mp, nr. cadastral aferent terenului - 51606, rezultat în urma operațiunii de 

dezmembrare din data de 25.10.2019, precum și prețul minim de vânzare de 12 euro plus TVA, 

aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor. Pentru a stabili dacă pretul solicitat 

este un pret rezonabil si daca se justifica aprobarea acestuia pentru cumpărare a fost solicitat un 

raport de expertiza. Astfel, prin raportul de evaluare nr. 21 din 28.02.2020, întocmit de expert 

Vulpe I. Ștefan, s-a recomandat ca înainte de aprobarea achiziției acestui teren să aibă la baza, 

în mod obligatoriu un studiu de fezabilitate și avizele organelor abilitate referitoare la 

posibilitatea utilizării terenului pentru edificarea unor construcții publice, motivat de faptul că 

terenul este afectat de o retea de înalta tensiune și de o retea de medie tensiune, astfel încât din 

totalul suprafetei numai 3.872 mp ar putea face obiectul amplasarii unor construcții publice. În 

aceste conditii, expertul a constatat că valoarea terenului este afectată de imposibilitatea 

amplasarii unor construcții publice și, mai mult, în raport de Standardele de evaluare 

ANEVAR, achizitionarea terenului de o autoritate publică, este un caz special, similar celor 

prevăzute de Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, 

necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările și 

completările ulterioare, astfel încât a evaluat terenul în suprafață de 8.079 mp, pentru anul 

2020, la prețul de 5 euro/mp, cu respectarea valorilor minime imobiliare stabilite prin Studiul 

de Piată, pentru anul 2020, privind valorile minime imobiliare (terenuri), județul Neamț, de pe 

site-ul Camerei Notarilor Publici Bacau, 

http://www.unnpr.ro/files/expertize2020/CNPBacau/studiu_de_piata_terenuri_jud_neamt.pdf. 

Prin urmare, având în vedere diferența mare de preț între prețul solicitat de vânzător, 

12 euro/mp fara TVA, și prețul stabilit de evaluator, 5 euro/mp, se impune solicitarea unei noi 

expertize pentru stabilirea corectă a prețului de piață. 

b)  Prin cererea nr. 8280 din 19.11.2019, d-na Sandu Maria a solicitat efectuarea unui 

schimb de teren, corespunzător suprafeței închiriate de la Comuna Bicazu Ardelean intabulată 

sub nr. 51104, respectiv 252 mp, conform contractului nr. 1178/2002, astfel cum a fost 

modificat prin actul adițional nr. înregistrat sub nr. 5767 din 08.08.2016. Suprafața închiriată  

D-na Sandu Maria și d-nul Dandu Tudor dețin împreună o suprafață de teren, în suprafață de 

858 mp, categoria curți construcții, conform contractului de vânzare-cumpărare nr. 1530 din 

25.10.2019, intabulat sub nr. 51605 în Cartea Funciara. Pe acest teren Comuna Bcazu Ardelean 

deține în proprietate o construcție, în suprafață desfasurată la sol de 85 mp, întabulata  sub nr. 

51605 – C1 în Carte Funciara proprie.  

În planul topografic efectuat de SC SILVOCAD SRL a fost individualizată suprafata de 

252 mp ce se impune dezmembrata din nr. cadastral 51605 în vederea efectuării schimbului. 

Conform rapoartelor de evaluare nr. 22 din 28.02.2020 și nr. 23 din 28.02.2020 

suprafețele sunt echivalente și au fost evaluate la același preț, respectiv 5 euro/mp, în condiții 

similare pct. a).  

În aceste condiții, se impune perfectarea schimbului, după efectuarea dezmembrării. 

 

Având în vedere ordinea de zi aprobată, proiectul de hotărâre și avizul comisiilor de 

specialitate ale consiliului local; 

 

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (2) lit. c) şi alin. (6) lit. b), art. 139 alin. (2) raportat 

la art. 5 lit. dd) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 

privind Codul administrativ; 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. 1 – (1) Se aprobă efectuarea unei noi expertize pentru stabilirea corectă a prețului 

de piață pentru terenul pe care Comuna Bicazu Ardelean intenționează să îl achiziționeze de la 

S.C. FORESTAR S.A. Tarcău, teren în suprafață de 8.079 mp, situat în zona centrală a 

comunei Bicazu Ardelean, în intravilanul satului Bicazu Ardelean, la intersecția drumului 

http://www.unnpr.ro/files/expertize2020/CNPBacau/studiu_de_piata_terenuri_jud_neamt.pdf


național DN12C cu drumul județean DJ 127A, vis-à-vis de Căminul Cultural Bicazu Ardelean, 

înscris în Cartea Funciară sub nr. 51606. 

(2) În funcție de rezultatul noii expertize prin raportare la expertiza anterioară și prețul 

solicitat de vânzător, se va analiza și se va aproba prețul de achiziție a terenului individualizat 

la alin. (1), prin hotărâre de consiliu local. 

Art. 2 – (1) Se aprobă efectuarea schimbului de teren, corespunzător suprafeței de 252 

mp, respectiv a  suprafetei de 252 mp proprietatea Comunei Bicazu Ardelean, intabulată sub nr. 

51104, cu suprafața echivalentă de 252 mp, identificată în Planul Topografic efectuat de SC 

SILVOCAD SRL, provenită din suprafața de 858 mp intabulată cu nr. cadastral 51605 

proprietatea d-nei Sandu Maria și a d-nului Dandu Tudor dobândită în baza contractului de 

vânzare-cumpărare nr. 1530 din 25.10.2019, numai după efectuarea dezmembrării, luând în 

considerare că pe suprafața de 252 mp oferită la schimb de d-na Sandu Maria și a d-nul Dandu 

Tudor, Comuna Bicazu Ardelean deține în proprietate construcția, în suprafață desfasurată la 

sol de 85 mp, întabulata  sub nr. 51605 – C1 în Carte Funciara proprie.  

(2) Se aprobă prețul echivalent al celor două suprafețe ce fac obiectul schimbului, 

corespunzător rapoartelor de evaluare nr. 22 din 28.02.2020 și nr. 23 din 28.02.2020, întocmite 

de evaluatorul autorizat Vulpe I. Ștefan, respectiv 5 euro/mp. 

(3) Se împuternicește Primarul comunei Bicazu Ardelean, domnul Bîrsan Constantin 

Ioan să semneze contractul de schimb la notarul public. 

Art. 3 – Primarul comunei Bicazu Ardelean prin compartimentele de specialitate din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului, va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor 

prezentei hotărâri. 

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

hotărâri primarului comunei Bicazu Ardelean și 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,  

Țepeș Ghibosu Ionel 

 

 

 

                                                                                                 Avizat pentru legalitate, 

Secretar General, Jolteag Gicuța  

 

 

 

 

Nr. 20 din 31.03.2020 

NOTĂ: Adoptată în ședința ordinară din 31.03.2020 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. 

  

 

http://www.comunabicazuardelean.ro/



