
Registru privind evidența proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local al 

Comunei Bicazu Ardelean 2020 

Nr. 

crt. 

Sedintă 

Tip/Data 

Număr 

Proiect de 

Hotărâre 

Continutul Proiectului Hotărâre 

Consiliu Local 

adoptare/respingere 

1 Extraordinară 

09.01.2020 

Nr. 1 

 

privind aprobarea acoperirii 

definitive a deficitului secțiunii de 

dezvoltare pentru anul 2019 din 

excedentul bugetului local al 

comunei Bicazu Ardelean și pentru 

aprobarea unui împrumut pentru 

sectiunea de dezvoltare din 

excedentul bugetului local al 

comunei Bicazu Ardelean pe anul 

2020 

H.C.L. nr. 1/09.01.2020 

2 Extraordinară 

09.01.2020 

Nr. 2 privind aprobarea valorificării 

cantității de 7.441 m3 masă 

lemnoasă, proprietate a Comunei 

Bicazu Ardelean, în condițiile 

Regulamentului de valorificare a 

masei lemnoase din fondul forestier 

proprietate publică, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr. 715/2017 

H.C.L. nr. 2/09.01.2020 

3 Extraordinară 

09.01.2020 

Nr. 3 privind propunerea de evaluare a 

performanţelor profesionale a 

doamnei Jolteag Gicuța, secretarul 

general al comunei Bicazu 

Ardelean, pe perioada anului 2019 

H.C.L. nr. 3/09.01.2020 

4.  Ordinară  

30.01.2020 

Nr. 1 privind aprobarea valorificării 

cantității de 7.441 m3 masă 

lemnoasă, proprietate a Comunei 

Bicazu Ardelean, în condițiile 

Regulamentului de valorificare a 

masei lemnoase din fondul forestier 

proprietate publică, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr. 715/2017 

H.C.L. nr. 4/30.01.2020 

5. Ordinară  

30.01.2020 

Nr. 2 privind salarizarea personalului 

plătit din fonduri publice la nivelul 

comunei Bicazu Ardelean, județul 

Neamț, pentru perioada cuprinsă 

între 1 ianuarie 2020 și data 

aprobării bugetului local al comunei 

Bicazu Ardelean pentru anul 2020 

H.C.L. nr. 5/30.01.2020 

6. Ordinară  

30.01.2020 

Nr. 3 privind alegerea presedintelui de 

ședință 

H.C.L. nr. 6/30.01.2020 

7. Ordinară  

30.01.2020 

Nr. 4 privind modificarea și completarea 

Hotărârii nr. 70 din 25.10.2019 a 

Consiliului Local al comunei Bicazu 

Ardelean pentru modificarea și 

completarea Hotărârii nr. 24 din 

27.04.2018 a Consiliului Local al 

comunei Bicazu Ardelean 

H.C.L. nr. 7/30.01.2020 



8. Ordinară  

18.02.2020 

Nr. 1 privind aprobarea bugetului local al 

comunei Bicazu Ardelean pe anul 

2020 

H.C.L. nr. 8/18.02.2020 

9. Ordinară  

18.02.2020 

Nr. 2 privind aprobarea valorificării 

cantității de 7.441 m3 masă 

lemnoasă, proprietate a Comunei 

Bicazu Ardelean, în condițiile 

Regulamentului de valorificare a 

masei lemnoase din fondul forestier 

proprietate publică, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr. 715/2017 

H.C.L. nr. 9/18.02.2020 

10. Ordinară  

18.02.2020 

Nr. 3 privind aprobarea valorificării 

cantității de 31 m3 masă lemnoasă, 

pe picior, produse accidentale, 

proprietatea Comunei Bicazu 

Ardelean, rezultată pentru realizarea 

căii de scos-apropiat din 

suprapunere cu partida nr. 1019 

atribuită operatorului economic S.C. 

OCOLAȘUL MARE FOREST 

S.R.L. prin contractul nr. 5567 din 

26.07.2019, în condițiile 

Regulamentului de valorificare a 

masei lemnoase din fondul forestier 

proprietate publică, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr. 715/2017, 

cu modificările și completările 

ulterioare 

H.C.L. nr. 10/18.02.2020 

11. Ordinară  

18.02.2020 

Nr. 4 privind alegerea presedintelui de 

ședință 

H.C.L. nr. 11/18.02.2020 

12. Ordinară  

18.02.2020 

Nr. 5 privind modificarea și completarea 
Hotărârii nr. 85 din 30.12.2019 a 
Consiliului Local al Comunei 
Bicazu Ardelean 

H.C.L. nr. 12/18.02.2020 

13. Ordinară  

18.02.2020 

Nr. 6 privind aprobarea reeșalonării la 
plată, începând cu data înregistrării 
cererii de reeșalonare, a obligațiilor 
scadente și neonorate la plată 
derivate din contractul de vânzare 
masă lemnoasă nr. 5567 din 
26.07.2019, încheiat cu operatorul 
economic Ocolașul Mare Forest 
S.R.L. pentru partida nr. 1019 Bistra 

H.C.L. nr. 13/18.02.2020 

14. Ordinară  

18.02.2020 

Nr. 7 privind aprobarea repartizării unei 
locuințe de intervenție d-nei Arsene 
Elena Crinuța, profesor titular cu 
normă întreagă la Școala 
Gimnazială nr. 1 din Comuna 
Bicazu Ardelean, județul Neamț 

H.C.L. nr. 14/18.02.2020 

15 Ordinară  

18.02.2020 

Nr. 8 privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice la nivelul 
comunei Bicazu Ardelean, județul 
Neamț, pentru anul 2020 

H.C.L. nr. 15/18.02.2020 

16. Extraordinară 

17.03.2020 

Nr. 1 privind modificarea și completarea 

Hotărârii nr. 15 din 18.02.2020 a 

Consiliului Local al Comunei 

Bicazu Ardelean privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri 

H.C.L. nr. 16/17.03.2020 



publice la nivelul comunei Bicazu 

Ardelean, județul Neamț, pentru 

anul 2020 

17. Extraordinară 

17.03.2020 

Nr. 2 privind completarea Hotărârii nr. 63 

din 12.11.2018 a Consiliului Local 

al Comunei Bicazu Ardelean 

privind aprobarea situațiilor 

deosebite pentru acordarea unor 

ajutoare de urgență 

H.C.L. nr. 17/17.03.2020 

18. Ordinară 

31.03.2020 

Nr. 1 privind aprobarea modificării 

contractelor de închiriere prin 

atribuire directă a pășunilor 

proprietatea comunei Bicazu 

Ardelean și a stabilirii valorii de 

închiriere pentru anul 2020 aferentă 

acestor contracte 

H.C.L. nr. 18/31.03.2020 

19. Ordinară 

31.03.2020 

Nr. 2 privind aprobarea valorificării 

cantității de 5.227 m3 masă 

lemnoasă, proprietatea Comunei 

Bicazu Ardelean, în condițiile 

Regulamentului de valorificare a 

masei lemnoase din fondul forestier 

proprietate publică, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr. 715/2017 

H.C.L. nr. 19/31.03.2020 

20. Ordinară 

31.03.2020 

Nr. 3 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 

H.C.L. nr. 20/31.03.2020 

21. Ordinară 

31.03.2020 

Nr. 4 privind modificarea unor contracte 

de închiriere 

H.C.L. nr. 21/31.03.2020 

22. Ordinară 

31.03.2020 

Nr. 5 pentru aprobarea devizului general 

actualizat și a indicatorilor 

economici actualizați pentru 

obiectivul de investiții “Construire 

și dotare grădiniță în satul Bicazu 

Ardelean,  comuna Bicazu 

Ardelean, județul Neamț” 

H.C.L. nr. 22/31.03.2020 

23. Ordinară 

31.03.2020 

Nr. 6 privind modificarea și completarea 

Hotărârii nr. 85 din 30.12.2019 a 

Consiliului Local al Comunei 

Bicazu Ardelean referitoare la 

stabilirea impozitelor şi taxelor 

locale, precum şi a taxelor speciale 

pentru anul fiscal 2020 

H.C.L. nr. 23/31.03.2020 

24. Ordinară 

31.03.2020 

Nr. 7 privind alegerea presedintelui de 

ședință 

H.C.L. nr. 24/31.03.2020 

25. Ordinară 

14.04.2020 

Nr. 1 privind aprobarea valorificării 

cantității de 1.791 m3 masă 

lemnoasă, produse accidentale, 

H.C.L. nr. 25/14.04.2020 



proprietate a Comunei Bicazu 

Ardelean, în condițiile 

Regulamentului de valorificare a 

masei lemnoase din fondul forestier 

proprietate publică, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr. 715/2017 

26. Ordinară 

14.04.2020 

Nr. 2 privind aprobarea valorificării 

cantității de 31 m3 masă lemnoasă, 

pe picior, produse accidentale, 

proprietatea Comunei Bicazu 

Ardelean, rezultată pentru realizarea 

căii de scos-apropiat din 

suprapunere cu partida nr. 1149 

atribuită operatorului economic S.C. 

MIT PROSPER S.R.L. prin 

contractul nr. 253 din 16.01.2020, în 

condițiile Regulamentului de 

valorificare a masei lemnoase din 

fondul forestier proprietate publică, 

aprobat prin Hotărârea Guvernului 

nr. 715/2017, cu modificările și 

completările ulterioare 

H.C.L. nr. 27/14.04.2020 

27. Ordinară 

14.04.2020 

Nr. 3 privind aprobarea valorificării 

cantității de 5.277 m3 masă 

lemnoasă, proprietate a Comunei 

Bicazu Ardelean, în condițiile 

Regulamentului de valorificare a 

masei lemnoase din fondul forestier 

proprietate publică, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr. 715/2017 

H.C.L. nr. 26/14.04.2020 

28 Ordinară 

14.04.2020 

Nr. 4 privind alegerea presedintelui de 

ședință 

H.C.L. nr. 28/14.04.2020 

29 Ordinară 

14.04.2020 

Nr. 5 privind rectificarea bugetului local 

al comunei Bicazu Ardelean pe anul 

2020 

H.C.L. nr. 29/14.04.2020 

30 Ordinară 

14.04.2020 

Nr. 6 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” 

H.C.L. nr. 30/14.04.2020 



31 Ordinară 

14.04.2020 

Nr. 7 pentru aprobarea devizului general 

actualizat și a indicatorilor 

economici actualizați pentru 

obiectivul de investiții “Construire 

și dotare grădiniță în satul Bicazu 

Ardelean,  comuna Bicazu 

Ardelean, județul Neamț” 

H.C.L. nr. 31/14.04.2020 

32 Ordinară 

14.04.2020 

Nr. 8 privind acordarea unor facilități 

persoanelor juridice pentru 

contractele de închiriere a bunurilor 

imobile în contextul restricțiilor 

impuse pentru prevenirea 

răspândirii COVID-19 

H.C.L. nr. 32/14.04.2020 

33. Ordinară 

19.05.2020 

Nr. 1 privind aprobarea valorificării 

cantității de 67 m3 masă lemnoasă, 

pe picior, produse accidentale, 

proprietatea Comunei Bicazu 

Ardelean, rezultată pentru realizarea 

căilor de scos-apropiat din 

suprapunere cu partida nr. 2520, 

atribuită operatorului economic S.C. 

MIT PROSPER  S.R.L. prin 

contractul nr. 254 din 16.01.2020, în 

condițiile Regulamentului de 

valorificare a masei lemnoase din 

fondul forestier proprietate publică, 

aprobat prin Hotărârea Guvernului 

nr. 715/2017, cu modificările și 

completările ulterioare 

H.C.L. nr. 33/19.05.2020 

34. Ordinară 

19.05.2020 

Nr. 2 privind aprobarea valorificării 

cantității de 5.277 m3 masă 

lemnoasă, proprietate a Comunei 

Bicazu Ardelean, în condițiile 

Regulamentului de valorificare a 

masei lemnoase din fondul forestier 

proprietate publică, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr. 715/2017 

H.C.L. nr. 34/19.05.2020 

35. Ordinară 

19.05.2020 

Nr. 3 privind aprobarea contului de 

încheiere a exercițiului bugetar și a 

situațiilor financiare pe anul 2019 

H.C.L. nr. 35/19.05.2020 

36. Ordinară 

19.05.2020 

Nr. 4 privind aprobarea execuției bugetare 

la data de 31 martie 2020 

H.C.L. nr. 36/19.05.2020 

37. Ordinară 

19.05.2020 

Nr. 5 privind aprobarea rezultatelor 

inventarierii patrimoniului Comunei 

Bicazu Ardelean la data de 

31.12.2019 

H.C.L. nr. 37/19.05.2020 

38. Ordinară 

19.05.2020 

Nr. 6 privind rectificarea bugetului local 

al comunei Bicazu Ardelean pe anul 

2020   

H.C.L. nr. 38/19.05.2020 

39. Ordinară 

19.05.2020 

Nr. 7 privind aprobarea prelungirii 

valabilității scrisorii de garanție 

emisă de Fondul de Garantare a 

Creditului Rural IFN S.A.  și plata 

comisionului de acordare a 

prelungirii scrisorii de garanție  

pentru garantarea avansului pentru 

H.C.L. nr. 39/19.05.2020 



obiectivul de investiții „Construire 

și dotare grădiniță în satul Bicazu 

Ardelean, comuna Bicazu Ardelean, 

județul Neamț” , finanțat prin 

FEADR, submăsura 7.2 

40. Ordinară 

19.05.2020 

Nr. 8 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 

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” 

H.C.L. nr. 40/19.05.2020 

41. Ordinară 

19.05.2020 

Nr. 9 privind alegerea presedintelui de 

ședință 

H.C.L. nr. 41/19.05.2020 

42. Ordinară 

19.05.2020 

Nr. 10 privind aprobarea condițiilor de 

cumpărare a terenului în suprafața 

de 8.079 mp aflată în proprietatea 

SC Forestar SA Tarcău, înscris în 

Cartea Funciară sub nr. 51606 

H.C.L. nr. 42/19.05.2020 

43. Ordinară 

19.05.2020 

Nr. 11 privind acordarea unui mandat 

special 

H.C.L. nr. 43/19.05.2020 

44. Extraordinară 

10.06.2020 

Nr. 1 privind aprobarea prelungirii 

valabilității scrisorii de garanție 

emisă de Fondul de Garantare a 

Creditului Rural IFN S.A., plății 

comisionului de acordare a 

prelungirii scrisorii de garanție  

pentru garantarea avansului și a 

plății penalităților către AFIR pentru 

obiectivul de investiții „Înființare 

retea publică de apă uzată și stație 

de epurare în comuna Bicazu 

Ardelean, județul Neamț” , finanțat 

prin FEADR 

H.C.L. nr. 44/10.06.2020 

45. Extraordinară 

10.06.2020 

Nr. 2 privind prelungirea termenului de 

depunere a primei tranșe de plată 

aferentă contractului de finanțare nr. 

C1920043X210312905445 din 

07.06.2019 și a plății penalităților 

către AFIR pentru obiectivul de 

investiții „Lucrări de construire a 

infrastructurii de prevenire a 

inundațiilor pe pârâul Zănogeni, sat 

H.C.L. nr. 45/10.06.2020 



Telec, comuna Bicazu Ardelean, 

județul Neamț” , finanțat prin 

FEADR 

46. Extraordinară 

10.06.2020 

Nr. 3 privind achiziționarea unor servicii 

juridice de consultanță și asistență 

H.C.L. nr. 46/10.06.2020 

47. Extraordinară 

10.06.2020 

Nr. 4 privind obținerea finanțării de la 

Autoritatea, Administraţia Fondului 

pentru Mediu, pentru obiectivul de 

investiții „Modernizare sistem de 

iluminat public stradal, în comuna 

Bicazu Ardelean, județul Neamţ”, 

conform Ghidului de finanţare a 

Programului privind sprijinirea 

eficienţei energetice şi a gestionării 

inteligente a energiei în 

infrastructura de iluminat public, 

aprobat prin Ordinul Ministerului 

Mediului, Apelor şi Pădurilor, nr. 

1162 din 28.05.2020, precum și 

pentru suspendarea contractului de 

lucrări nr. 2704/1386 din 

09.03.2020 încheiat cu S.C. 

URBIOLED S.R.L. pentru 

elaborare proiect tehnic, detalii de 

execuție, caiete de sarcini și 

asistență tehnică din partea 

proiectantului precum și execuția 

lucrărilor de construcții și instalații 

și echipamente tehnologice și 

funcționale aferente acestui obiectiv 

H.C.L. nr. 47/10.06.2020 

48. Extraordinară 

10.06.2020 

Nr. 5 pentru completarea HCL nr. 76 din 

28.12.2018 privind aprobarea unor 

măsuri în domeniul salarizării 

pentru funcționarii publici și 

personalul contractual din aparatul 

de specialitate al primarului 

comunei Bicazu Ardelean 

H.C.L. nr. 48/10.06.2020 

49. Ordinară 

30.06.2020 

Nr. 1 privind retragerea Municipiului 

Roman din cadrul Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară 

”AQUA NEAMŢ” și modificarea 

Actelor Statutare ale Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară 

”AQUA NEAMŢ” 

H.C.L. nr. 49/30.06.2020 

50. Ordinară 

30.06.2020 

Nr. 2 privind aprobarea valorificării 

cantității de 5013 m3 masă 

lemnoasă, proprietate a Comunei 

Bicazu Ardelean, în condițiile 

Regulamentului de valorificare a 

masei lemnoase din fondul forestier 

proprietate publică, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr. 715/2017, 

cu modificările și completările 

ulterioare 

H.C.L. nr. 50/30.06.2020 

51. Ordinară 

30.06.2020 

Nr. 3 privind aprobarea valorificării 

cantității de 4177 m3 masă 

H.C.L. nr. 51/30.06.2020 



lemnoasă, produse accidentale, 

proprietate a Comunei Bicazu 

Ardelean, în condițiile 

Regulamentului de valorificare a 

masei lemnoase din fondul forestier 

proprietate publică, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr. 715/2017 

52. Ordinară 

30.06.2020 

Nr. 4 privind alegerea presedintelui de 

ședință 

H.C.L. nr. 52/30.06.2020 

53. Ordinară 

30.06.2020 

Nr. 5 privind însușirea contractului nr. 

231/5249/22.06.2020 public, 

încheiat cu S.C. DELGAZ GRID 

S.A., pentru folosirea infrastructurii 

sistemului de distribuție a energiei 

electrice pentru realizarea 

serviciului de iluminat public în 

conformitate cu prevederile art. 3 

alin. (4) din Legea serviciilor 

comunitare de utilităţi publice nr. 

51/2006, republicată cu modificările 

și completările ulterioare 

H.C.L. nr. 53/30.06.2020 

54. Ordinară 

30.06.2020 

Nr. 6 privind aprobarea prelungirii 

contractului de concesiune nr. 1710 

din 10.07.1995, încheiat cu SC 

PRODUCRIN SRL,  și a actualizării 

redevenței aferente acestui contract 

H.C.L. nr. 54/30.06.2020 

55. Ordinară 

30.06.2020 

Nr. 7 privind aprobarea prelungirii 

valabilității scrisorii de garanție 

emisă de Fondul de Garantare a 

Creditului Rural IFN S.A.  și plata 

comisionului de acordare a 

prelungirii scrisorii de garanție 

pentru garantarea avansului pentru 

obiectivul de investiții „Renovare, 

modernizare și dotare cămin 

cultural, în satul Bicazu Ardelean, 

comuna Bicazu Ardelean, județul 

Neamț” , finanțat prin FEADR 

H.C.L. nr. 55/30.06.2020 

56. Ordinară 

30.06.2020 

Nr. 8 pentru aprobarea devizului general 

actualizat și a indicatorilor 

economici actualizați pentru 

obiectivul de investiții „Renovare, 

modernizare și dotare cămin 

cultural, în satul Bicazu Ardelean, 

comuna Bicazu Ardelean, județul 

Neamț” 

H.C.L. nr. 56/30.06.2020 

57. Ordinară 

30.06.2020 

Nr. 9 pentru proiectul de hotărâre privind 

obiectivul de investiții 

„Modernizare sistem de iluminat 

public stradal, în comuna Bicazu 

Ardelean, județul Neamţ” 

H.C.L. nr. 57/30.06.2020 

58. Ordinară 

30.06.2020 

Nr. 10 privind aprobarea marcării unei 

cantități de masă lemnoasă din 

H.C.L. nr. 58/30.06.2020 



pădurea proprietatea comunei 

Bicazu Ardelean, județul Neamț, 

pentru remedierea și consolidarea 

drumului de pe pârâul Toșorog din 

dreptul gospodăriei d-nei Caia 

Ileana, afectat de calamități 

59. Extraordinară 

10.07.2020 

Nr. 1 pentru aprobarea devizului general 

actualizat și a indicatorilor 

economici actualizați pentru 

obiectivul de investiții 

“Modernizare Strada Cimitirelor,  

în Comuna Bicazu Ardelean, județul 

Neamț” 

H.C.L. nr. 59/10.07.2020 

60. Extraordinară 

10.07.2020 

Nr. 2 privind rectificarea bugetului local 

al comunei Bicazu Ardelean pe anul 

2020 

H.C.L. nr. 60/10.07.2020 

61. Extraordinară 

10.07.2020 

Nr. 3 privind modificarea și completarea 

unor hotărâri ale Consiliului Local 

al comunei Bicazu Ardelean privind 

structura funcțională a aparatului de 

specialitate al primarului comunei 

Bicazu Ardelean 

H.C.L. nr. 61/10.07.2020 

62. Extraordinară 

10.07.2020 

Nr. 4 privind modificarea și completarea 

Hotărârii nr. 29 din 25.04.2019 a 

Consiliului Local al comunei Bicazu 

Ardelean privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri 

publice la nivelul comunei Bicazu 

Ardelean 

H.C.L. nr. 62/10.07.2020 

63. Extraordinară 

10.07.2020 

Nr. 5 privind aprobarea valorificării 

cantității de 110 m3 masă lemnoasă, 

produse accidentale, proprietate a 

Comunei Bicazu Ardelean, în 

condițiile Regulamentului de 

valorificare a masei lemnoase din 

fondul forestier proprietate publică, 

aprobat prin Hotărârea Guvernului 

nr. 715/2017 

H.C.L. nr. 63/10.07.2020 

64. Extraordinară 

10.07.2020 

Nr. 6 privind aprobarea valorificării 

cantității de 49 m3 masă lemnoasă, 

pe picior, produse accidentale, 

proprietatea Comunei Bicazu 

Ardelean, rezultată pentru realizarea 

căilor de scos-apropiat din 

suprapunere cu partizile nr. 1225 și 

nr. 1226 atribuite operatorului 

economic S.C. MIT PROSPER  

S.R.L. prin contractele  nr. 4470 si 

nr. 4471 din 29.05.2020, în 

condițiile Regulamentului de 

valorificare a masei lemnoase din 

fondul forestier proprietate publică, 

aprobat prin Hotărârea Guvernului 

nr. 715/2017, cu modificările și 

completările ulterioare 

H.C.L. nr. 64/10.07.2020 



65. Ordinară 

31.07.2020 

Nr. 1 privind aprobarea repartizării unei 

locuințe de intervenție 

H.C.L. nr. 65/31.07.2020 

66. Ordinară 

31.07.2020 

Nr. 2 privind aprobarea amenajamentului 

pastoral pentru pajiștile din Comuna 

Bicazu Ardelean, județul Neamț, 

pentru anii 2020-2030 

H.C.L. nr. 66/31.07.2020 

67. Ordinară 

31.07.2020 

Nr. 3 privind îndreptarea erorii materiale 

din cuprinsul art. 1 alin. (3) din 

Hotărârea nr. 56 din 30.06.2020 a 

Consiliului Local al Comunei 

Bicazu Ardelean privind aprobarea 

devizului general actualizat și a 

indicatorilor economici actualizați 

pentru obiectivul de investiții 

„Renovare, modernizare și dotare 

cămin cultural, în satul Bicazu 

Ardelean, comuna Bicazu Ardelean, 

județul Neamț” 

H.C.L. nr. 67/31.07.2020 

68. Ordinară 

31.07.2020 

Nr. 4 privind modificarea Hotărârii nr. 61 

din 10.07.20200 privind 

modificarea și completarea unor 

hotărâri ale Consiliului Local al 

comunei Bicazu Ardelean privind 

structura funcțională a aparatului de 

specialitate al primarului comunei 

Bicazu Ardelean 

H.C.L. nr. 68/31.07.2020 

69. Ordinară 

31.07.2020 

Nr. 5 privind prelungirea contractului de 

închiriere nr. 5566 din 20.08.2015, 

încheiat cu chiriașul Cabinetul 

Medical Individual “Dr. Simionescu 

Oltica” – Medicină Dentară 

H.C.L. nr. 69/31.07.2020 

70. Ordinară 

31.07.2020 

Nr. 6 privind aprobarea valorificării 

cantității de 5.013 m3 masă 

lemnoasă, proprietate a Comunei 

Bicazu Ardelean, în condițiile 

Regulamentului de valorificare a 

masei lemnoase din fondul forestier 

proprietate publică, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr. 715/2017, 

cu modificările și completările 

ulterioare 

H.C.L. nr. 70/31.07.2020 

71. Ordinară 

31.07.2020 

Nr. 7 privind aprobarea valorificării 

cantității de 2.091 m3 masă 

lemnoasă, produse accidentale, 

proprietate a Comunei Bicazu 

Ardelean, în condițiile 

Regulamentului de valorificare a 

masei lemnoase din fondul forestier 

proprietate publică, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr. 715/2017 

H.C.L. nr. 71/31.07.2020 

72. Ordinară 

31.07.2020 

Nr. 8 privind rectificarea bugetului local 

al comunei Bicazu Ardelean pe anul 

2020 

H.C.L. nr. 72/31.07.2020 

73. Ordinară 

31.07.2020 

Nr. 9 privind alegerea presedintelui de 

ședință 

H.C.L. nr. 73/31.07.2020 



74. Extraordinară 

29.08.2020 

Nr. 1 privind rectificarea bugetului local 

al comunei Bicazu Ardelean pe anul 

2020 

H.C.L. nr. 74/29.08.2020 

75. Extraordinară 

29.08.2020 

Nr. 2 pentru aprobarea prelungirii 

contractului de lucrări nr. 

4022/441/24.05.2019, încheiat cu 

CTT CONSTRUCȚII SAFE S.R.L. 

pentru realizarea obiectivului de 

investiții “Modernizarea 

infrastructurii rutiere locale, în 

comuna Bicazu Ardelean, județul 

Neamț” 

H.C.L. nr. 75/29.08.2020 

76. Extraordinară 

29.08.2020 

Nr. 3 privind aprobarea Documentației 

tehnico-economice, faza Proiect 

Tehnic (PTh), Detalii de Execuție 

(DDE), inclusiv a indicatorilor 

tehnico-economici actualizați 

pentru obiectivul de investiții 

„Lucrări de construire a 

infrastructurii de prevenire a 

inundațiilor pe pârâul Zănogeni, sat 

Telec, comuna Bicazu Ardelean, 

județul Neamţ” 

H.C.L. nr. 76/29.08.2020 

77. Extraordinară 

29.08.2020 

Nr. 4 privind implementarea proiectului 

„Modernizare sistem rutier Comuna 

Bicazu Ardelean, Județul Neamț”, 

aprobarea Documentației tehnico-

economice, faza Studiu de 

Fezabilitate și a indicatorilor 

tehnico-economici pentru acest 

obiectiv de investiții 

H.C.L. nr. 77/29.08.2020 

78. Extraordinară 

29.08.2020 

Nr. 5 privind desemnarea a doi consilieri 

locali în Consiliul de Administrație  

al Școlii Gimnaziale nr. 1 a 

Comunei Bicazu Ardelean în anul 

școlar 2020-2021 

H.C.L. nr. 78/29.08.2020 

79. Ordinară 

31.08.2020 

Nr. 1 privind anulare a accesoriilor în 

cazul obligaţiilor bugetare restante 

la data de 31 martie 2020, inclusiv, 

datorate bugetului local al comunei 

Bicazu Ardelean 

H.C.L. nr. 79/31.08.2020 

80. Ordinară 

31.08.2020 

Nr. 2 privind aprobarea valorificării 

cantității de 1.701 m3 masă 

lemnoasă, produse accidentale, 

proprietate a Comunei Bicazu 

Ardelean, în condițiile 

Regulamentului de valorificare a 

masei lemnoase din fondul forestier 

proprietate publică, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr. 715/2017 

H.C.L. nr. 80/31.08.2020 

81. Ordinară 

31.08.2020 

Nr. 3 privind aprobarea execuției 

bugetare la data de 30 iunie 2020 

H.C.L. nr. 81/31.08.2020 

82. Ordinară 

31.08.2020 

Nr. 4 privind implementarea proiectului 

„Modernizarea și sistematizarea 

zonei exterioare a Primăriei Bicazu 

Ardelean și crearea de noi locuri de 

H.C.L. nr. 82/31.08.2020 



parcare”, aprobarea Documentației 

tehnico-economice, faza Proiect 

Tehnic (PTh), Detalii de Execuție 

(DDE) și Caiete de Sarcini (CS), 

inclusiv a indicatorilor tehnico-

economici pentru acest obiectiv de 

investiții 

83. Ordinară 

31.08.2020 

Nr. 5 privind alegerea presedintelui de 

ședință 

H.C.L. nr. 83/31.08.2020 

84. Extraordinară 

11.09.2020 

Nr. 1 privind rectificarea bugetului local 

al comunei Bicazu Ardelean pe anul 

2020 

H.C.L. nr. 84/11.09.2020 

85. Extraordinară 

11.09.2020 

Nr. 2 privind neasumarea de către 

Consiliul Local al comunei Bicazu 

Ardelean a responsabilității 

organizării și derulării procedurilor 

de atribuire a 

contractelor/acordurilor - cadru 

pentru achiziționarea produselor și a 

contractelor/acordurilor-cadru de 

prestare a serviciilor pentru 

derulararea măsurilor educative 

aferente Programului pentru Școli al 

României, începând cu anul școlar 

2020-2021 

H.C.L. nr. 85/11.09.2020 

86. Ordinară 

23.09.2020 

Nr. 1 privind aprobarea prelungirii 

scrisorii de garanție emisă de CEC 

Bank S.A. și a plății comisioanelor 

pentru garantarea avansului pentru 

obiectivul de investiții 

„Modernizarea infrastructurii 

rutiere locale în comuna Bicazu 

Ardelean, județul Neamț” , finanțat 

prin FEADR, submăsura 7.2 

H.C.L. nr. 86/23.09.2020 

87. Ordinară 

23.09.2020 

Nr. 2 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 

H.C.L. nr. 87/23.09.2020 

88. Ordinară 

23.09.2020 

Nr. 3 privind rectificarea bugetului local 

al comunei Bicazu Ardelean pe anul 

2020 

H.C.L. nr. 88/23.09.2020 

89. Ordinară 

16.10.2020 

Nr. 1 privind alegerea presedintelui de 

ședință 

H.C.L. nr. 89/16.10.2020 

90. Ordinară 

16.10.2020 

Nr. 2 privind aprobarea Regulamentului 

de organizare si funcționare a 

Consiliului Local al Comunei 

Bicazu Ardelean 

H.C.L. nr. 90/16.10.2020 

91. Ordinară 

16.10.2020 

Nr. 3 pentru aprobarea devizului general 

actualizat și a indicatorilor 

economici actualizați pentru 

obiectivul de investiții „Construire 

și dotare grădinită, în satul, Bicazu 

H.C.L. nr. 91/16.10.2020 



Ardelean, comuna Bicazu Ardelean, 

județul Neamț” 

92. Ordinară 

16.10.2020 

Nr. 4 privind aprobarea reeșalonării la 

plată, începând cu data înregistrării 

cererii de reeșalonare, a obligațiilor 

scadente și neonorate la plată 

derivate din contractul de vânzare-

cumpărare masă lemnoasă nr. 6257 

din 31.07.2020 încheiat cu 

operatorul economic Translemn 

YMG S.R.L. pentru grupajul format 

din partizile nr. 1269 și nr. 1273 din 

punctul Toșorog 

H.C.L. nr. 92/16.10.2020 
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