
 
    

ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 

COMUNA BICAZU ARDELEAN 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea repartizării unei locuințe de intervenție 

 

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

ordinară; 

Având în vedere 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. 6027 din 21.07.2020 al primarului comunei Bicazu 

Ardelean, raportul de analiză nr. 5945 din 17.07.2020 al comisiei pentru analiza cererilor de 

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

specialitate nr. 5291 din 24.06.2020 întocmit de d-na Topliceanu Aurica din cadrul 

Compartimentului Contabilitate, Financiar, Taxe și Impozite, și fisa suprafetei locative; 

Față de cererea nr. 5291 din 24.06.2020 formulată de domnul Florea Gabriel, se reține că 

aceasta este admisibilă în principiu, îndeplineşte conditiile de atribuire prevăzute la art. 1 alin. (4) 

prima liniuță (administrație publică) din Regulamentul aprobat prin Hotărârea nr. 80 din 

29.11.2019 a Consiliului Local al Comunei Bicazu, cu modificările și completările ulterioare, cu 

motivarea că: cererea este însoţită de actele doveditoare ale situaţiei expuse de titularul cererii; 

domnul Florea Gabriel este specialist în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului, inginer 

constructor, așa cum este prevăzut de art. 361 lit. d) din Legea nr. 351/2001 privind amenajarea 

teritoriului şi urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, îndeplinește funcția de 

consilier în cadrul Compartimentului Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Achiziții Publice din 

aparatul de specialitate al primarului comunei Bicazu Ardelean, fiind numit prin Dispoziția 

Primarului nr. 86 din 18.03.2020; 

- În aplicarea prevederilor art. 1 alin. (3) din Regulamentul aprobat prin Hotărârea nr. 80 

din 29.11.2019 a Consiliului Local al Comunei Bicazu Ardelean, cu modificările și completările 

ulterioare, numărul locuinţelor de intervenţie disponibile fiind egal cu numărul cererilor de 

atribuire eligibile, condiţiile de atribuire prevăzute la alin. (2) din regulament nu se completează 

cu criteriile de repartizare prevăzute la alin. (3) din acesta, atribuirea urmând a fi făcută fără 

calculul punctajului pe baza criteriilor de repartizare. 

Pentru cererile ulterioare, tinând cont că nu mai sunt locuinte de intervenție libere și că, în 

prezent, locuințele de intervenție sunt închiriate, în mare parte, unor persoane care nu au raporturi 

de muncă sau de serviciu cu Primăria Comunei Bicazu Ardelean, nu îndeplinesc condițiile de 

atribuire, dar care au beneficiat de prevederile succesive ale unor acte normative (a se vedea: Legea 

nr. 17/1994 pentru prelungirea sau reînnoirea contractelor de închiriere privind unele suprafeţe 

locative; O.U.G. nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu 

destinaţia de locuinţe, O.U.G. nr. 8/2004 privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere, 

O.U.G. nr. 44/2009 privind durata unor contracte de închiriere pentru suprafeţe locative cu 

destinaţia de locuinţe, O.U.G. nr. 43/2014 privind durata unor contracte de închiriere pentru 

suprafeţe locative cu destinaţia de locuinţe, recum și de Hotărârea nr. 80 din 29.11.2019 a 



Consiliului Local al Comunei Bicazu Ardelean privind închirierea locuințelor de intervenție ale 

comunei Bicazu Ardelean, cu modificările și completările ulterioare), se impune demararea 

procedurii de notificare prevăzută art. 5 alin. (11) - (12) din Regulamentul privind închirierea 

locuințelor de intervenție ale comunei Bicazu Ardelean 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, cu modificările și completările ulterioare. 

 

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

proiectul de hotărâre, 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 – (1) Se aprobă cererea nr. 5291 din 24.06.2020 formulată de domnul Florea Gabriel, 

consilier în cadrul Compartimentului Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Achiziții Publice din 

aparatul de specialitate al primarului comunei Bicazu Ardelean și, implicit, în baza prevederilor art. 

1 alin. (4) prima liniuță din Regulamentul privind închirierea locuințelor de intervenție ale 

comunei Bicazu Ardelean aprobat prin Hotărârea nr. 80 din 29.11.2019 a Consiliului Local al 

Comunei Bicazu Ardelean, cu modificările și completările ulterioare, se aprobă repartizarea unei 

locuințe de intervenție domnului Florea Gabriel, respectiv a apartamentului nr. 2, situat în blocul 

de interventii nr. 2 amplasat în Bicazu Ardelean, județul Neamț, în suprafata de 55,03 mp, compus 

din două camere, bucatarie, hol, baie, debara şi terasă. 

(2) Repartizarea locuinței de intervenție prevăzută la alin. (1) se face începând cu data de 1 

august 2020. 

(3) 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. 

(4) Se împuternicește primarul Comunei Bicazu Ardelean, domnul Birsan Constantin Ioan, 

să semneze repartiția și contractul de închiriere. 

Art. 2 – (1) Pentru cererile ulterioare de atribuire a unor locuințe de intervenție se va 

declanșa procedura de notificare prevăzută art. 5 alin. (11) - (12) din Regulamentul privind 

închirierea locuințelor de intervenție ale comunei Bicazu Ardelean 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, cu modificările și completările ulterioare, pentru 

denunțarea contractelor încheiate cu vechii chiriași. 

(2) Ordinea de priorităţi pentru îndeplinirea procedurii de notificare a denunțării 

contractului de închiriere este: 

a) persoanele care au o altă locuinţă în proprietate; 

b) persoanele care nu locuiesc efectiv în locuinţele închiriate sau locuiesc temporar, dar au 

o altă locuință în proprietate; 

c) persoanele care fac dovada că sunt în imposibilitatea de a se întreține; 

d) specialiști care desfășoară activități conexe ce interferează cu activitatea primăriei 

Bicazu Ardelean.  

e) alte persoane. 

(3) Compartimentul Contabilitate, Financiar, Taxe și Impozite din aparatul de specialitate 

al primarului va comunica secretarului general, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea cererii 



de atribuire a unei locuințe de intervenție, situația chiriașilor grupați pe criteriile prevăzute la alin. 

(2). 

 (4) Secretarul general va efectua procedura de notificare a chiriașilor în termen de maxim 

10 zile lucrătoare de la primirea situației prevăzute la alin. (3). Notificarea se comunică prin 

scrisoare recomandată sau personal cu obligația îndeplinirii condiției privind semnătura de 

primire. Notificarea face parte din dosarul chiriașului din evidența Compartimentului 

Contabilitate, Financiar, Taxe și Impozite.  

 (5) Primarul Comunei Bicazu Ardelean va dispune constituirea Comisiei pentru predarea 

spațiului închiriat în condițiile art. 5 alin. (11) din Regulamentul privind închirierea locuințelor de 

intervenție ale comunei Bicazu Ardelean 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, cu modificările și completările ulterioare, se constituie prin dispoziție a 

primarului în componența prevăzută de aceasta. Prin dispoziția de constituire a comisiei, primarul 

va stabili componența comisiei și data predării spațiului închiriat. Predarea primirea spațiului se 

face pe bază de proces verbal semnat de membrii comisiei și chiriaș. 

(6) Dacă la împlinirea termenului de predare a locuinței de intervenție prevăzut la art. 5 

alin. (11) din Regulamentul privind închirierea locuințelor de intervenție ale comunei Bicazu 

Ardelean 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, cu 

modificările și completările ulterioare, chiriașul refuză predarea, Comuna Bicazu Ardelean va 

sesiza instanța de judecată, respectiv Judecătoria Bicaz, cu acțiune în evacuare. În acest caz, până 

la soluționarea definitivă a litigiului locuința de intervenție ce face obiectul litigiului nu va putea fi 

atribuită altui solicitant. 

(7) După semnarea procesului verbal prevăzut la alin. (5), în termen de 5 zile lucrătoare, 

comisia pentru analiza cererilor de repartizare a locuintelor de interventie apartinand comunei 

Bicazu Ardelean, stabilită prin Dispoziţia nr. 65 din 11.02.2020 a Primarului Comunei Bicazu 

Ardelean, se va întruni și va analiza cererile înregistrate, înaintând Consiliului Local al Comunei 

Bicazu Ardelean un raport de analiză.  

Art. 3 – 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,  

Apetrei Dumitrina 

 

                                                                                                     Avizat pentru legalitate, 

Secretar General, Jolteag Gicuța  

 

 

Nr. 65 din 31.07.2020 

NOTĂ: Adoptată în ședința ordinară din 31.07.2020 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/



