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HOTARARE
72 din 29.05.2003 privind aprobar€a modificnrii
punctul
public
Bicaz,
44 din H.G. nr. 1356/2001-t€ren aferent
5l
ora$ului
inventarului doneniului
Spitalului Ori!eresc Bic8z

Pentru reconstituirea

Hotlrerii Consiliului Local nr.

Consiliul Local al oraqului Bicaz' judetrul Neamt;
Constamnd cd in arhiva creatd $i detinuta de Consiliul Local al oraiului Bicaz nu
inventariat dosarul de Sedinle din luna mai 2003, $i cd in acea perioad[ func,tia de

existd
secretar al oragului Bicaz era exercitatA temporar de un alt funclionar public, altul decdt
titularul postului;
ConsultAnd registrul de procese verbale (minuta proceselor verbale), precum gi
rcgisftul de procese verbale ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local intocmite la
acea vreme, din care rezulta ce proiectul de holetere pdvind aprobarea modificdrii
inventarului domeniului public al oraqului Bicaz, punctul 44 din H.G, nr. 1356/2001- teren
aferent Spitalului Oreqenesc Bicaz, a fost aprobat :
Av6nd la bazd copii xerox in carc este redat textul H.C.L. supusa reconstituirii ;
Analizand Rapofiul compaflimentului ju dic din aparatul de specialitate al Primarului,
inregistrat sub nr. 5074 din 16.05.201'l din care rezulti faptul cA ln prezent nu existd o
metodologie anume pentru reconstituirca actelor administrative de autoritale, exceplie fhcand
reconstituirea actelor de stare civila iar in doctrina juridicd s-a conturat opinia potrivit cAreia
actele administrative de autofitate pot fi reconstituite pe bMa dovezilor prezentate de persoane
interesate sau de autoritdli publice privind conlinutul acestora;
Lu6nd act de avizul comisiilor de specialitate din ca&ul Consiliului Local;
Motivat de faptul cA pentru Spitalul od$enesc ,,Sf. Ierarh Nicolae" Bicaz urmeazd a se
definitiva o serie de proiecte cu finanlare de la Uniunea Europeana a caror Ghiduri intocmite
in acest sens solicita printe altele, documente originale, pentru comparalie iax toata
documentalia a fost intocmit[ in baza H. C.L . nr. 72 din29 .05 .2003 .
in temeiul a-rt.36, alin.(1), art. 45, precum 5i ale art.115 , alin.(l) , lit. b) din Legea
administraliei publice locale nr. 21512001, republicatd, completata $i modificatd ullerior,

HOTARA$TE
Articol qLig:
29.05.2003, potrivit

Se reconstituie Hotzlrarea Consiliului Local al oraqului Bicaz nr. 72
anexei ce face pafe integrantA din prezenta hotararc.
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Privind aprobarea modifia5rii inventarului domeniului public al oragului Biaaz, punctul 44 din H.G.
nr. 1356/2001-teren aferentSpitalului OrESen€sc Bicaz

Consiliul Local al oraiului Bicaz judetul Neam!;
V;zand expunerea de motive a domnului Criciun lon, primarul orarului Bicaz, pentru
suslinerea Proiectului de hot;rare privind aprobarea modific;rii inventarului domeniului
public al ora$ului Bicaz, punctul 44 din H.G. nr. 1356/2001 - teren aferent Spitalului
Oragenesc Bicaz.
Avend in vedere refe ratu I intocm it de compartimentul ,,Cadastru -Agricol,, ;
Examinand H.C.L. nr. 149/1999 privind aprobarea inventarului domeniului public al
orasului Bicaz I

in conformitate cu prevederile Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor;
Potrivit H.G. ff. 548/7999 privind aprobarea Nofmelor tehnice pentru intocmirea
inventarului bunurilor care alc6tuiesc domeniul public al comunelor, municipiilor si
judelelor;
Tinand cont de dispozi]iile H.G. nr, 7356/2OOf privind atestarea domeniului publjc al
judelului Neam!, precum ;i al municipiilor, oragelor comunelor din judelul Neamt j
5i
In temeiul art.38, alin. (2) 9i ale art,46, alin. (1) din Leeea administratiei publice
locale nr.215l2001.

HoTARA$TE
Art.

1. Aprob;

modificarea inventarului domeniului public al ora$ului Bicaz, punctul
dupi cum urmeazj :
suprafalS de 20.000 mp. aprobatj prin H.C.L. nr, 149/1999 , ln total

44 din H.G. nr. 1356/2001 - teren aferent Spitalului O16$enesc Bicaz,

-

din total
suprafati
de 13.593 mp., din care 9.497 mp. apa4inand spitaluluiorS$enesc Bicaz, str. Barajului nr.31
ti4.096 mp. apartinend Policlinicii, str. Barajului, nr.3VA.
Art. 2. Primarul oratului Bicaz 5i compartimentul ,,Cadastru - Agricol,, din aparatul
propriu de specialitate al Consiliului Local, vor duce la indeplinire prevederile prezentej
hoUrAri.

Art. 3, Secretarului oraiului

va

comunica hotirarea autorit;Iilor, institutiilor

persoanelor interesate.
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EXPUNERE DE MOTIVE
in veder'ea suslinerii proieclului de hoterare privind reconstituirea Hotirerii Consiliului Local nr. 72
din 29.05.2003 pfivind aprobarea modificarii inventarului domeniului public al oraqrlui Bicaz, punctul
44 din H.G. nf. 1356/2001-teren aferent Spitalului Orrsenesc Bicaz

Domnilor consilieri,
Id ultimele $edinle ale Consiliului Local am frcut public faptul cA atat in perioada
actuald cat gi in cea viitoare ne vom a-\a pe elaborarea qi depunerea mai multor proiecte cu
linantare de la UE sau de la Guvem Ntdnd speranla cd vom reu$i sd atmgem cat mai multe
fondui in vederea dezvolta i economice, sociale !i turistice a localitafli noastre
Motivat de faptul cd ii pentu Spitalul or4enesc ,,Sf. Ierarh Nicolae" Bicaz urmeaz[ a
se definitiva o serie de proiecte cu finangare de la Uniunea Europeani a cdror Ghiduri
intocmite i11 acest sens solicitd pdnhe altele, documente originale, pentu compamlie $i drept
urmare este necesard o hottuare a consiliului local adoplald in anul 2003 pe baza cdleia a fost
intocmitd intreaga documentalie aferenti proiectelor pen u spital Si care nu mai existd la
momertul de la!a.
Din investiga,tiile licute am constatat ci in arhiva creata gi detiruta de Consiliul Local
al oraqului Bicaz nu existd inventariat dosarul de gedinld din luna mai 2003, 9i cd in acea
perioada func,tia de secretar al oraqului Bicaz era exercitata temporal de un alt funclionar
public, altul decat dtularul postuiui.
Exista dovezi suficiente pentru a reconstitui, in formd originald Hotdrdrea Consiliuliu
Local m. 72 din 29.05.2003; in acest sens exista atat proba cu mafiori cat $i proba prin
inscrisuri.

Martodi sunt chiar petsoanele care au semnat la acea vreme hotdrarea in cauzd, in
speld domnul Hociung loan carc a fost $i preEedinte de Eedinla $i respectiv, doamna Banu
Laum care a tinut locul secretarului titular iar inscdsurile sunt copiile xelox dupa acea
hotdrare.

Deasemenea exista documente din caxe rezulta faptui cd hotdxarea in cauzd a fost
adoptata de consiliul Local de la acea vreme, mdrturie fiind procesele verbale intocmite de
comisiile de specialitate qi respectiv Consiliul Local, in cadrul gedinlelol orgaDizate la acea
data.

Fald de cele prezentate mai sus am iniliat prezentul proiect de hotErare pe care
srlre aDrobafe Consiliului Local.
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RAPORT DE SPECIALITATE
in vederea sustiierii proiectului de hoterere privind rcconstituirca Hotdrdrii Consiliului Local nr. 72
aprobarea modific5rii invenfarului domeniului publjc al ora$ului Bicaz, punctul
44 din H.G. nr. 1356/2001-teren aferent Spitalului Orhgenesc Bicaz

dir 29.05.2003 pdvind

Actul administrativ constituie o categorie distincta de acte juridice,
adoptate sau emise, in principal, de autoritatile administratiei publice, precum sj

de institutiile publice, plin care se asigura realizarca sarcinilor care revin
administratiei publice.

Reconstituirea este operaliunea de refacere material a unui inscris
dministrativ, pe baza dovezilor prezentate de persoane interesate sau de
autoritbli publice privind conlinutul sAu. Dupd reconstituire, autodtatea publica
emitentd./care a adoptat actul va semla, Stampila, iffegista $i arhiva din nou
actul, cu menliunea,,reconstituif', fi cu precizarea modalitelii de reconstituire.
In prezent nu exista o metodologie anume pentru reconstituirea actelor
administrative de auto tate, excepJie ldc6nd reconstituirea actelor de stare civilA
ial in doctrina juridice se contureaza opinia potrivit cdreia actele administrative
de autoritate pot fi reconstituite pe baza dovezilor prezentate de persoane
interesate sau de autorit6li publice privind conlinutul acestora;
Existd dovezi suficiente pentn-r a reconstitui, in formd originald Hodraxea
Consiliuliu Local nr. 72 din 29.05.2003; in acest sens existd atat proba cu
maftod cat qi proba prin insuisuri.
Madorii sunt chiar persoanele caj:e au semnat la acea vreme hotdrdrea in
cauz6, in spele domul Hocirurg Ioan care a fost gi pregedinte de qedinjd 9i
respectiv, doamna Banu Laura care a linut locul secretarului titular iar
inscrisurile sunt copiile xerox dupd acea hotirdre.
Deasemenea existd documente din care rezultd faptul c6 hodrAxea in
cauze a fost adoptata de consiliul Local de la acea vreme, m6rturie fiind
procesele verbale intocmite de cornisiile de specialitate si respectiv Consiliul
Local, in cadrul qedinlelor organizate la acea data.
Fajd de cele prezentate mai sus consider ci proiectul de hotirdre initiat de
Primarul oraqului, domnul Nicolae Sil6gean poate fi supus dezbaterii
Consiliului Local.

Jurist,
Adriana Pop Rizb uc
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