ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
COMUNA BICAZU ARDELEAN
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind îndreptarea erorii materiale din art. 1 alin. (6) din Hotărârea nr. 30 din 14.04.2020 a
Consiliului Local al Comunei Bicazu Ardelean privind aprobarea documentatiei tehnicoeconomice faza Proiect Tehnic, DTAC şi Documentații pentru obținerea avizelor solicitate prin
certificatul de urbanism, verificate la specialitatea IS, a valorii de investiţie, a devizului general
și a indicatorilor tehnico - economici pentru proiectul de investiții „Racorduri rețele de
distribuție apă potabilă și branșamente individuale aferente străzilor Piciorul Telec, Drum Telec,
Drumul Bisericii Telec, Telec peste Jidan, în comuna Bicazu Ardelean, judeţul Neamţ”
Consiliul local al comunei Bicazu Ardelean, județul Neamț, întrunit în şedinţă ordinară;
Având în vedere:
- prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,
modificată și completată, Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii,
republicată, modificată și completată, Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată,
modificată și completată, și ale H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri
publice, modificată și completată;
- Hotărârea nr. 30 din 14.04.2020 a Consiliului Local al Comunei Bicazu Ardelean privind
aprobarea documentatiei tehnico-economice faza Proiect Tehnic, DTAC şi Documentații pentru
obținerea avizelor solicitate prin certificatul de urbanism, verificate la specialitatea IS, a valorii de
investiţie, a devizului general și a indicatorilor tehnico - economici pentru proiectul de investiții
„Racorduri rețele de distribuție apă potabilă și branșamente individuale aferente străzilor Piciorul
Telec, Drum Telec, Drumul Bisericii Telec, Telec peste Jidan, în comuna Bicazu Ardelean, judeţul
Neamţ”;
Analizând referatul de aprobare nr. 4409 din 14.05.2020 a domnului primar al comunei
Bicazu Ardelean, și raportul de specialitate nr. 4351 din 11.05.2020 al secretarului UAT Bicazu
Ardelean, observăm existența unei erori materiale în cuprinsul art. 1 alin. (6) din Hotărârea nr. 30 din
14.04.2020 a Consiliului Local al Comunei Bicazu Ardelean, în sensul că textul se referă la alt
obiectiv de investiții, decât acela care face obiectul hotărârii de consiliu local;
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. b) şi alin. (4) lit. d), ale art. 139 alin. (3) și art. 5
lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul
administrativ;
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1 - Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul art. 1 alin. (6) din
Hotărârea nr. 30 din 14.04.2020 a Consiliului Local al Comunei Bicazu Ardelean privind
aprobarea documentatiei tehnico-economice faza Proiect Tehnic, DTAC şi Documentații pentru
obținerea avizelor solicitate prin certificatul de urbanism, verificate la specialitatea IS, a valorii de
investiţie, a devizului general și a indicatorilor tehnico - economici pentru proiectul de investiții

„Racorduri rețele de distribuție apă potabilă și branșamente individuale aferente străzilor Piciorul
Telec, Drum Telec, Drumul Bisericii Telec, Telec peste Jidan, în comuna Bicazu Ardelean, judeţul
Neamţ”, în sensul că sintagma <<(6) Pentru obiectivul de investiții “Modernizare străzi și drumuri
de interes local din intravilanul comunei Bicazu Ardelean, județul Neamț”>> se va citi, în mod
corect <<(6) Pentru obiectivul de investiții “Racorduri rețele de distribuție apă potabilă și
branșamente individuale aferente străzilor Piciorul Telec, Drum Telec, Drumul Bisericii Telec,
Telec peste Jidan, în comuna Bicazu Ardelean, judeţul Neamţ” >>.
Art. 2 - Secretarul 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 autorităţilor interesate şi la cunoștința publică a
prezentei hotărâri prin afișare la sediul Primăriei și prin publicare pe site-ul
www.comunabicazuardelean.ro.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ciucanu Sorin Nicolae

Avizat pentru legalitate,
Secretar General, Jolteag Gicuța

Nr. 40 din 19.05.2020
NOTĂ: Adoptată în ședința ordinară din 19.05.2020 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.

