
 
    

ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ  

COMUNA BICAZU ARDELEAN 

CONSILIUL LOCAL  
 

HOTĂRÂRE 

privind acordarea unor facilități persoanelor juridice pentru contractele de închiriere a 

bunurilor imobile în contextul restricțiilor impuse pentru prevenirea răspândirii 

COVID-19 

 

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

ordinară; 

Având în vedere prevederile Decretului nr. 195 din 16.03.2020 privind instituirea 

stării de urgență pe teritoriul României și ale art. 1 din Ordonanța Militară nr. 1 din 

17.03.2020 privind unele măsuri de primă urgenţă care privesc aglomerările de persoane şi 

circulaţia transfrontalieră a unor bunuri și art. 1 din Ordonanta Militară nr. 2 din 21.03.2020 

privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19; 

Luând în considerare referatul de aprobare nr. 3645 din 13.04.2020 al domnului 

primar al Comunei Bicazu Ardelean, Bîrsan Constantin Ioan, și raportul de specialitate nr. 

3644 din 13.04.2020 al consilierului Topliceanu Aurica din cadrul Compartimentului 

Contabilitate, Financiar, Impozite și Taxe, care susțin acordarea facilității de amânare la plată 

a chiriilor datorate de persoanele juridice care au încheiate contracte de închiriere pentru 

bunuri imobile proprietate a comunei Bicazu Ardelean în scopul desfășurării unor activități 

care au fost suspendate prin ordonanțele militare nr. 1 și nr. 2 din 2020, în contextul 

restricțiilor impuse pentru prevenirea răspândirii COVID-19; 

Având în vedere ordinea de zi suplimentată și aprobată astfel cum a fost 

suplimentată, proiectul de hotărâre, precum și avizul comisiilor de specialitate ale consiliului 

local; 

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), c), alin. (4), alin. (6) lit. a), b)  

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 amânarea plății chiriei pentru persoanele juridice care au 

încheiat contracte de închiriere a bunurilor imobile proprietatea Comunei Bicazu Ardelean, pe 

perioada restricțiilor impuse pentru prevenirea răspândirii COVID-19 prin art. 1 din 

Ordonanța Militară nr. 1 din 17.03.2020 privind unele măsuri de primă urgenţă care privesc 

aglomerările de persoane şi circulaţia transfrontalieră a unor bunuri și art. 1 din Ordonanta 

Militară nr. 2 din 21.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, respectiv 

pentru: 

a) I.I. Tepeș Bobescu Liliana – contract nr. 1708/1994 (76,80 mp suprafața spațiu bar 

si terenul aferent acestui spatiu in suprafață de 140 mp) 

b) Dr. Siminescu Oltica – contract nr. 5566/2015 (spațiu cabinet stomatologic, 47,16 

mp) 

(2) Amânarea plății chiriei operează începând cu luna aprilie 2020. 



(3) Pe perioada amânării la plată a chiriei, persoanele juridice beneficiare ale facilității 

prevăzute la alin. (1) nu datorează penalități. 

(4) Plata chiriei restante se efectuează începând cu luna următoare încetării restricțiilor 

impuse pentru prevenirea răspândirii COVID-19 prin art. 1 din Ordonanța Militară nr. 1 din 

17.03.2020 privind unele măsuri de primă urgenţă care privesc aglomerările de persoane şi 

circulaţia transfrontalieră a unor bunuri și art. 1 din Ordonanta Militară nr. 2 din 21.03.2020 

privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19. 

Art. 2 - Secretarul Generala al 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 Piser Gheorghe 

 

 

                                                                                                 Avizat pentru legalitate, 

Secretar General, Jolteag Gicuța 

 

 

 

Nr. 32 din 14.04.2020 

NOTĂ: Adoptată în ședința ordinară din 14.04.2020 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/



