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HOTĂRÂRE 

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al comunei Bicazu Ardelean a 

imobilului teren înscris în Cartea Funciară nr. 50157 Bicazu Ardelean, precum și pentru 

reglementarea situaţiei juridice a unor imobile 

 

Consiliul local al comunei Bicazu Ardelean, întrunit în şedinţă ordinară, 
Având în vedere prevederile: 

- art. 361 alin. (2) – (4)  din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 25 din Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 7/1996,  R(3), 

modificată și completată, art. 879 din Codul civil - Legea nr. 287/2009, republicat, modificat și 

completat, art. 269 din  Codul de procedura civila - Legea nr. 134/2010, R(2) modificat și 

completat, și ale secțiunii 4.3.1.-Înscrierea modificărilor intervenite ca urmare a 

alipirii/dezlipirii imobilelor din Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de 

cadastru şi carte funciară aprobat de aprobat prin Ordinul nr. 700/2014 al Agenţiei Naţionale de 

Cadastru şi Publicitate Imobiliară, modificat și completat 

- Hotărârii Consiliului Local al Comunei Bicazu Ardelean nr. 31 din 31.07.2006 privind 

însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Bicazu Ardelean; 

- Hotărârii Consiliului Local al Comunei Bicazu Ardelean nr. 74 din 19.12.2014 privind 

însușirea inventarului actualizat al bunurilor care alcătuiesc domeniului privat al Comunei 

Bicazu Ardelean; 

Analizând raportul de aprobare nr. 7281 din 14.09.2020 al domnului Primar al Comunei 

Bicazu Ardelean, Bîrsan Constantin Ioan, raportul de specialitate nr. 7280 din 14.09.2020 al 

referentului de specialitate, Lăzăruț Nelu, din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

comunei Bicazu Ardelean, extrasele de carte funciară nr. 15934 din 14.08.2019 (NCP 51642-

C1), nr. 8599 din 29.05.2020 (NCP 50157) și  nr. 8986 din 12.06.2020 (NCP 51642) emise de 

BCPI Bicaz, Încheierea nr. 8986 din 12.06.2020 a BCPI Bicaz (NCP 51642), precum și Planul 

topografic întocmit de ing. Husaru Ioan, constatăm că pentru suprafața de 198 mp teren, 

categoria curți construcții, intabulată în domeniul public al comunei Bicazu Ardelean, cu număr 

cadastral 50157, a incetat uzul sau interesul local, motivat de faptul că se află amplasată sub 

liniile de joasă tensiune și nu poate fi folosită pentru amplasarea unor construcții. Pe acest teren 

se află amplasată construcția cu număr cadastral 51642 – C1, proprietate privată a comunei 

Bicazu Ardelean, care limitează accesul in interiorul terenului cu nr. cadastral 50157. În aceste 

condiții, apare justificată trecerea imobilului cu nr. cadastral 50157 în domeniul privat al UAT-

lui. Ulterior trecerii în domeniul privat a acestei suprafate, se justifică operatiunea de alipire a 

imobilului cu nr. cadastral 50157  cu imobilul în suprafața de 250 mp - intabulat în domeniul 

privat al comunei Bicazu Ardelean cu nr. cadastral 51642 pe care se regăsește imobilul 

construcție intabulat în domeniul privat al comunei cu nr. cadastral 51642 – C1, deoarece ar 

rezulta un imobil cu o suprafață de circa 450 mp, cu acces perimetral construcției cu nr. 

cadastral 51642 – C1, nelimitată ca acces și utilitate. 

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

suplimentată, proiectul de hotărâre şi avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local; 

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) și (2) lit. c), alin. (14),  art. 139 alin. (1) și (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 trecerea din domeniul public al comunei Bicazu Ardelean în 

domeniul privat al comunei Bicazu Ardelean a imobilului teren, în suprafață de 198 mp, 

categoria curți construcții, intabulat cu nr. cadastral 50157, înscris în Cartea Funciară nr. 50157 

Bicazu Ardelean. 

 (2) Pentru imobilul prevăzut la alin. (1) se modifică, în mod corespunzător, poziția nr. 

28 din Anexa nr. 1 - Inventar proprietăți din Hotărârea nr. 31 din 31.06.2006 privind însușirea 

inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Bicazu Ardelean și se 

completează, în mod corespunzător, Anexa nr. 2 – Inventarul actualizat al domeniului privat al 

comunei Bicazu Ardelean din Hotărârea nr. 74 din 19.12.2014 privind însușirea inventarului 

actualizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Bicazu Ardelean. 

Art. 2 – (1) Se aprobă alipirea următoarelor imobile: 

a) teren curți construcții, în suprafaţă de 198 mp, situat în intravilan Bicazu Ardelean, 

comuna Bicazu Ardelean, județul Neamț, înscris în C.F. nr. 50157 Bicazu Ardelean, intabulat 

cu nr. cadastral 50157 în domeniul privat al comunei Bicazu Ardelean,  

b) teren curți construcții, în suprafaţă de 252 mp, situat în intravilan Bicazu Ardelean, 

comuna Bicazu Ardelean, județul Neamț, înscris în C.F. nr. 51642 Bicazu Ardelean, intabulat 

cu nr. cadastral 51642 în domeniul privat al comunei Bicazu Ardelean pe care se află amplasată 

construcția, în suprafaţă construită la sol de 85 mp, magazin construit din beton compus din 

spațiu de vânzare și depozitare, hol, situat în intravilan Bicazu Ardelean, comuna Bicazu 

Ardelean, județul Neamț, înscrisă în C.F. nr. 51642–C1 Bicazu Ardelean, intabulată cu nr. 

cadastral 51642–C1 în domeniul privat al comunei Bicazu Ardelean. 

(2) Planul de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerile de alipire constituie 

Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. 

(3) Se mandatează primarul Comunei Bicazu Ardelean, județului Neamț, domnul Bîrsan 

Constantin Ioan, să semneze actul de autentic de alipire. 

Art. 3 – (1) Primarul Comunei Bicazu Ardelean prin aparatul de specialitate vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Bicazu Ardelean se 

va actualiza în condițiile prevăzute de art. 289 alin. (2) și (3) din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57 

din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 (3) Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Bicazu Ardelean, se 

va actualiza în condițiile art. 357 alin. (1) și (2) din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 

2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

Art. 4 – Secretarul General 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,  

Mucenicu Toader 

 

 

                                                                                                     Avizat pentru legalitate, 

Secretar General, Jolteag Gicuța  

 

 

Nr. 87 din 23.09.2020 

NOTĂ: Adoptată în ședința ordinară din 23.09.2020 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/



