
Proiect nr.16
Aviz Comisia Economici

ROMANA
JUDETUL NEAMT
oRA$UL B|CAZ

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
cu privire la modificarea gi completarea inventarului bunurilor care aparfin domeniului public al oragului

Bicaz judeful Neamt, atestat prin H.G. nr,1356/2001, modificatigicompletati prin H.G. nr.650/2007

Consiliul local al ora$ului Bicaz judetul Neamt;

AvAnd in vedere prevederile Legii nr, 21311998 privind proprietatea publicd 9i regimuljuridic
al acesteia, cu modificdrile gi completdrile ulterioare $i ale HotdrArii de Guvern nr.548i1999 cu

privire la aprobarea Normelor tehnice pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcetuiesc

domeniul public al comunelor, oragelor, municipiilor gijudetelor;

ExaminAnd expunerea de motive a primarului oragului Bicaz, domnul Nicolae Sildgean;
VdzAnd raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al

primarului inregistrat sub nr, 2926121.07.2017, precum 9i rapoartele de avizare ale comisiilor de

specialitate;

in temeiul dispozitiilor art. 36 alin.2lit. c, precum gi ale art.45alin,1 din Legea nr.21512001
a administratiei publice locale @, cu modificarile qi completdrile ulterioare,

HorAnAgre:
Art.1-Aprobd modificarea ,,lnventarului bunurilor care apa(in domeniului public al oragului

Bicaz", conform anexei 1 la prezenta hotdrAre.

Art.2-Aprobd completarea ,,lnventarului bunurilor care apa(in domeniului public al oragului

Bicaz", conform anexei nr.2la prezenta hotarAre.

Art.3-Odatd cu intrarea in vigoare a acestei hotdrdri, se abrogd orice dispozitii contrare.

Art.4-Secretarul oragului Bicaz va asigura comunicarea prezentei hotardri, autoritalilor gi

persoanelor interesate gi va inteprinde demersurile necesare promovdrii, prin intermediul

Consiliului Judetean Neamta proiectului de hotdrdre de Guvern vizdnd modificarea gi completarea

anexei la HotdrArea Guvernului nr,1356/2001, modificatd gi completatd prin HotdrArea Guvernului

nr. 650i2007.

TOR
Primar- Nicol



EXPUNERE DE MOTIVE
cu pri\ ire la modificarea qi completarea inventarului bunurilor care apar{in domeniului public al

orasului Bicaz,judetul Neam{, atestat prin H.G. nr.1356/2001 (anexa nr. 5), modificatl qi completatl
prin Hotirdrea Guvernului nr. 65012007.

\I COL-{E SAf,ACnaN, primar al orasului Bicaz, precizezurmdtoarele :

Tinand cont de faptul cd in perioada 2002-2017, inventarul bunurilor care apa{in domeniului public al
orasului Bicaz. judetul Neamt, atestat prin H.G. nr. 135612001 (anexa nr. 5) nu a mai fost actualizat, dar in
aceasta perioada au intervenit modificdri asupra bunurilor, respectiv: intrdri/iesiri de bunuri, actualizarea
ralorilor de inventar, modificarea/completarea datelor de identificare, precum gi diferente constatate ca urmare
a intocmirii documentaliilor cadastrale pentru intabularea dreptului de proprietate;

Prin urmare. este necesard modificarea si completarea inventarului domeniului public al oragului Bicaz;
In conformitate cu prevederile Legii nr. 21311998, privind proprietatea publicd gi regimuljuridic al acesteia,

cu modificdrile ;i completdrile ulterioare, ale H.G. nr. 548 din 08 iulie 1999 privind aprobarea Normelor tehnice
pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcdtuiesc domeniul public al comunelor, oraqelor. municipiilor si
judetelor. gi in temeiul dispozitiilor art. 36 alin. 2 lit. c, precum si ale art. 45 alin. I din Legea nr. 215
administralia publice locale, republicatd, cu modific[rile qi completdrile ulterioare;

Propun Consiliului Local adoptarea unei hotdrdri cu privire la modificarea ;i completarea inventarului
bunurilor care apaftin domeniului public al orasului Bicaz,judetul Neam{, atestat prin H.G. nr. 135612001
(anexa nr. 5), modificatd qi completatS prin HotdrArea Guvernului nr. 65012007, conform anexelor 1 si 2,
anexate referatului compartimentului de specialitate.

PRIMAR,.
Nicolae SAL 21.03.2017GEAN

/



Nr. 2.926 din 21.03.2017

RAPORT DE SPBCIALITATE
cu privire la modificarea qi completarea inventarului bunurilor care apar{in domeniului

public al oraquluiBicaz,jude{ul Neam{, atestat prin H.G. nr. 13561200l (anexa nr. 5),

modificati qi completati prin Hotirdrea Guvernului nr. 65012007.

Temeiul de fapt:
Anahzdnd proiectul de hotdr6re cu privire la modifiaarea ;i completarea inventarului

bunurilor care apafiin domeniului public al orasuluiBicaz,judeful Neamt, atestat prin H.G. nr.

13561200I (anexa ff. 5), modificatd qi completatdprin HotdrArea Guvernului nr. 65012007.

TinAnd cont de faptul cd in perioada 2002-2017, inventarul bunurilor care apart.rn

domeniului public al orasulutBrcaz,judetul Neamt, atestat prin H.G. m. 135612001 (anexa nr'

5) nu a mai fost actualizat, dar in aceastd perioadd au intervenit modificdri asupra bunurilor,

respectiv : intrdnlie,giri de bunuri; actualizarea valorilor de inventar, modificarea/completarea
datelor de identificare, precum qi diferenle constatate ca uffnare a intocmirii documentaliilor

cadastrale pentru intabularea dreptului de proprietate;

in raport cu cele expuse mai sus, consider necesar qi oportun aprobarea modificdrii si

completdrii "Inventarului bunurilor care apafiin domeniului public al oragului Bicaz, conform

anexelor | ;i 2, intocmite de Comisia specialS de inventariere a bunurilor ce apar{in domeniului
public.

Temei legal:
Potrivit Legii rr. 2I3 din 17 noiembrie 1998 privind bunurile proprietate publicS, att. 2I,

alin. (1), cu modificdrile si completarile ulterioare, ale H.G. nr. 548 din 0B iulie 1999 privind
aprobarea Normelor tehnice pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcdtuiesc domeniul

public al comunelor, oragelor, municipiilor ;i jude{elor, qi in temeiul dispozitiilor art. 36 alin. 2

lit. c, precum si ale art. 45 alin. 1 din Legea nr.2l5 administra\tapublice locale, republicatd, cu

modificdrile qi completdrile ulterioare;
Fala de cele prezentate mai sus, consider cd Proiectul de hotdrdre cu privire la modificarea

si completarea inventarului bunurilor care apa in domeniului public al orasuluiBicaz,jude{ul
Neamt, atestat prin H.G. nr. 135612001 (anexa nr. 5), modificatd qi completatd prin HotdrArea

Guvernului nr. 65012007., conform anexelor nr. 1 si 2,laprezentul raport de specialitate, ini\iat
de Primarul oraguluiBicaz, poate fi.supus dezbaterii Consiliului Local.

lntocmit,
Albertina NEMTEANU


