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Proi(ct nr.4
Aviz Comisia Economicd

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
oRAguL BTCAZ

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind aprobarea marcerii, exploatdrii, de pe pegunile impddurite ale
oragului Bicaz, a 50 m.c. lemn construclii riginoase gi atribuirii gratuite

a acestuia cdtre Parohia,, Nagterea Maicii domnului"- Potoci, pentru
construirea unei case sociale

Consiliul Local al oragului Bicaz judeful Neam!;
AvAnd in vedere prevederile Legii nr. 4612008 de aprobare a Codului Silvic,

cu modificdrile ulterioare, precum gi ale O.U.G. nr. 139i2005 privind administrarrea
pddurilor din Romdnia;

Potrivit Legii nr. 27312006 privind finanlele publice ilocale, cu modificdrile
ulterioare;

LuAnd act de de expunere€t de motive a prirlarului oragului Bicaz, donrnul
Nicolae Sdldgean, privind aprobarea marcdrii, exploatdrii, de pe pdgunile
impddurite ale oragului Bicaz a 50 m.c. lemn construclii r5ginoase gi atribuirii
gratuite a acestuia cdtre Parohia ,,Nagterea Maicii Domnului"- Potoci, pentru
construirea unei case sociale;

linand cont de raportul conrpartimenturlui de 4esor1 din cadrul aparatului rje
specialitate al primarului inregistrert sub nr. 10275112.10.2016;

Potrivit avizului favorabil al comisiilor de specialltate pe domenii <je
activitate;

in temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. c) , art, 45 alin, (1)
9i art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 21512001 privind administralia publir:d
locald, republicatd, cu modificdrile ulterioare,

HorARAgrE:

Art'1-Aprobd marcarea, exprloatarea, de pe pdgunile irnpidurite ale oraqului
Bicaz a 50 m.c. lemn constructii rdginoase 9i atribuirii gratuite a acestuia cdtre

Parohia ,,Nagterea Maicii Domnuluri"- Potoci, pentru construirea unei case sociale.
Art'2-Primarul oragului Bica:z va duce la indeplinire prezenta firotdrare.
Art.3-Prin grija secretarul oragului hotdrirea se va comunica persoanelor gi

tNl
a utoritdlilor i nteresate.

PRIMAR. NIC ALAGEAN



EXPUNERE DE MOTIVE

privind marcarea, tflierea gi atribuirea gratuit[ a 50 m.c. material lemnos r[qinoase pentru
construc{ii, citre Parohia ,,Naqterea Maicii Domnului" din satul Potoci, pentru construirea unei case

sociale

NICOLAE SnLACnaNo primar al oraqului Bicaz;

- V[zind cererea nr. 10275-12.10.2016 prin care se soliciti atribuirea gratuit[ a S0 m.c. lemn
lucru riqinoase, c[tre Parohia ,oNaqterea Maicii Domnului" din sa'ul Potoci, pentru ridicarea unei
case sociale,

AvAnd in veclere necesitatea'construirii de cdtre Parohia,,Nagterea Maicii Domnului" din satul potoci
a unei case sociale, care sd corespundd din punct de vedere tehnic, legal pi sanitar, cerinlelor ?n vigoare,'finAnd sealrla de nevoia cr'edincioqilor dar gi a preotului paroh din satul Potoci, cle a ltarticipa la
activitdtile religioase intr-o incintd Qare sd ofere un minim de confort gi siguran!6,

In conformitate cLr prevederile art.36 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. (c), art.45 alin. (l) gi art. ll5 alin.
(1) lit. b) din Legea nr.21512001 privind administraliapublicd local[, republicatd, cu modificdrile ulrerioare,

Propun Consiliului Local adoplarea unei hotdrAri in sensul marcdrii gi tdierii a 50 m.c. material
lemnos rdqinoase, pentru construclii, gi atribuireaacestuiaParohiei din satul Potoci, cutitlu gratr-rit.

PRIMA
Nicolae SALA 17 J4.2016



- vlzand cererea nr. 10275^12.10.2016 prin care se solicitd
Iucru r[qinoase, citre Parohia ,,Naqterea Maicii Domnului" din
case sociale,

Nr. 10369 I 17.rc:.2016
RAPORT DE SPECIALITATE

privind marcarea' tdierea qi atribuirea gratuitd a 50 m.c. material lemnos niqinoase pentru
construc{ii, c[tre Parohia ,oNaqterea Maicii Domnului" din satun Potoci, pentru construirea unei case

sociale

Subsemnatul Andriescu Mihai, inginer in cadrul Primdriei oragului Bicaz, Compartiment pajigti gi
Pdquni, vb aduc la cunoqtin{d urmatoarele :

atribuirea gratuit[ a S0 m"c. lemn
satul Potoci, pentru ridicarea unei

Intocmit,
ing. Andriescu Mihai

Avdnd in vedere necesitatea construirii de cdtre Parohia,,Nagterea Maicii Domnului,, din satul l-rotoci
a unei case sociale, care sd corespuncld din punct de vedere tehnic, iegal qi sanitar, cerinlelor in vigoare,

TinAnd seama de nevoia credincioqilor dar gi a preotului paroh din satul potoci, de a 
"parricipa 

laactivitdlile religioase ?ntr'-o incintd Qare sd ofere un minim de confoit qi siguran{d,
In conformitate-cuprevederile art.36 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit.\c), art'.45 alin. (l) gi art. 115 alin.(l) lit' b) din Legea nr.21512901 privind arJrninistraJiapublicdtocuia, repubiicatd, cu modificdrile ulrerioare,
Consider cd proiectul iniliatide Prirnarul oragului Bicazse incadieazd,inprevederile legale gi poate Ii

supus spre dezbaterea si aprobarea Consiliului Local.


