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JUDETUL NEAMT
oRA$UL B|CAZ

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind aprobarea dezlipirii, in doui loturi, a unei suprafete de

teren aflatd in domeniul privat al oragului Bicaz

Consiliul local al oragului Bicaz judelul Neam!;
AvAnd in vedere prevederile Legii cadastrului $i publiciitalii imobiliare nr. 7l1996, cu

modifi carile ulterioare;

LuAnd act de expunerea de motive a primarului oragului Bicaz, domnul Nicolae Salagean;
VazAnd raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului

inregistrat sub nr. 2668115,03,2017, prin care se propune dezlipirea in doua loturi, a unei suprafete
de teren din domeniul privat al oragului Bicaz;

Potrivit avizului comisiilor de specialitate pe domenii de activitate;
in temeiul art, 36 alin, (2) lit,c), art.45 9i ale art.115 alin, (1)lit.b) iin Lug*u nr.21St20O1

privind administra{ia publica loca16, republicata, cu modificdrile ulterioare,

HoTARA$TE:

Art. 1. Aproba dezlipirea, in doua loturi, a unei suprafete de teren aflata in domeniul privat al
oragului Bicaz, conform anexelor,

Art.2' Aprobd intabularea in Cartea funciara a unita{ilor individuale rezultate.
Art. 3, Primarul oragului Bicazva duce la indeplinire prezenta hotardre,
Art. 4. Prin grija secretarului oragului, hotararea se va comunica persoanelor si autoritatilor

interesate,

Primar-
IATOR.

rlae SALAGEAN



EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea dezlipirii in doud loturi a unei suprafe{e de teren aflatd,in domeniul privat al

oraqului Bicaz

NICOLAE SALAGEAN, primar al oraqului Bicaz;
Anahzdnd solicitarea domnului Director General Ginga Ilie, reprezentantul S.C. SERVICIILE

COMERCIALE ROMANE S.4., inregistratd la Primdria oragului Bicazcu ff. 1.765 din21.02.2017, privind
cumpdrarea unei suprafete de teren din domeniul privat al oraqului Brcaz, situatd pe strada Barajului, nr. 47;

Urmdrind dezvoltarca armonioasd din punct de vedere urbanistic, economic gi social a tuturor
zonelor^oragului:

In conformitate cu Legea m.2I5/2001, Legea administraliei publice locale;
Propun Consiliului Local aprobarea dezlipirii in doud loturi a unei suprafele de teren aflatd ?n

domeniul privat al oraqului Bicaz, aga cum se evidenfiazd,intabelul anexat referatului compafiimentului de
specialitate.

PRIM
Nicolae S LAGEAN 15.03.20171

p



Nr. 2.668 din 15.03.2017

RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea dezlipirii in dou[ loturi a unei suprafe{e de teren aflatd in domeniul privat al

oraqului Bicaz
Temeiul de fapt:
a"ufira"a p-iectul de hotarare privind aprobarea deztipirii in doub loturi a unei suprafe{e de teren

aflatdin domeniul privat al oragului Bicaz.
ydzdnd, solicitarea domnului Director General Ginga Ilie, reprezentantul S.C. SERVICIILE

COMERCIALE ROMANp s.4., inregistratd la Primdria oraqului Bicaz cu ff. 1.765 din 2I.02.2017, privind

cump[rarea unei suprafele de teren din domeniul privat al oraqului Bicaz, situatd pe strada Barajului, m.47;

Se propune dezltpirea suprafeJei de teren de 2.042 m.p, cu N.C.P. 52676, situatd in intravilan

Dodeni, str. Barajului, nr. 47 , in ) lot*r,lotul I, in suprafal a de 822 m.p., $i lotul II, in suprafatd de I.220

m.p., pentru lotul I in suprafat a de 822 m.p. urmdnd a fi iniliatd procedura de vdnzate;

Urmdrind dezvoltarea armonioasd din punct de vedere urbanistic, economic qi social a tuturor

zonelor oraqului.
Temei legal:
F''.''fo'-itatecuLegeam,2I5l200|,Legeaadministra!ieipublice1ocale;
Fala de cele prezentate mai sus, apreciez cd Proiectul de hotdrAre privind aprobarca dezlipirii in doud

loturi a unei suprafe{e de teren aflatd in domeniul privat, iniliat de Primarui oraqului Bicaz, poate fi supus

dezb ater tr C ons iliului Lo cal.

h,

intocmit, W
Albertina NEMTEANU./ W L5.03.2017


