
Aviz comisia economici

fl .t"*.f
ROMANIA

JUDETUL NEAMT
oRA$UL BICAZ

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind ,probarea solicitirii d€ transnit€re a unor core_parti de inobile tlnternai $i cantinn) din

domeniul public ar Ministerurui rineretului $i sporturui $i adminhtrarea Diricliei J'delene pentru sporr
Ei Tineret- Neamtin domeniul public al orafului Bicaz,iud. N€amt si adninisirarea C;nsiriutui Local

Consiliul Local al oragului Bicaz judetrul Neamt;

Avaud in vedere prevederile art. 9, alin (1) din Legea nr. 2131199g privind bunurile
proprietate publici, cu modificerile fi complettuile ultedoare;

V6z6nd Expunerea de motive intocmite de primarul oragului Bicaz. domnul Nicolae
SAlagean.

Anahzand Rapoftul comparliment\rlui de resort din apatatul de spccialitate ai
Primarului, iffegishat sub w.6349 din 19.06.2017;

Ludnd in considerare avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local;
_ In temeiul art. 36 a1in.(1), alin. (6), lir.a), pct. 1,5,6 , art. 45 qi ale art l t5 alin. (1) lit,
b).din Legea administraliei publice locale r,2151200l, republicatd . cu moditicdrile si
completdrile ulte oare

HOTAR,{$TE

Art.l. Aprcbd solicitarea de transmitere din domeniul public al Ministerului
Tineretului gi Sportului qi administrarea Direcliei Judelene pentu Sport fi Tineret Neaml in
domeniul public al oralului Bicaz,jud. Neaml qi administrarea Consiliului Local al unor cote_
pa4i de imobile (intemat $i cantina ) avand datele de identificare p.evdzute in anexa care face
pafle ifleg-anti din prezenla hotarere.

Art.2. Primarul ora$ului Bicaz va duce la indeplinire prevederile prezentei hotfu&i.
Art.3. P n g ja secretarului oraqului hotirarea se va comunica persoanelor qi

auto tAlilor interesate.

Primar-

I ex Dos: I/A/,t ($edinle Consiliul Locat)



EXPUNER.E DE MOTIVE
privind aprobarea solicitirii de transmitere a unor cote-parti de imobil€ (Internat !i

Cantini) din domeniul public al Ministerului Tineretului Ei Sportului $i administrarea
Directiei Judefene pentru Sport $i Tineret -Neamt in domeniul public al oragului Bicaz,

jud. Neamt si administrarea Consiliului Local

Nicolae SiLicEAN, primar al orasului Bicaz;
Av6nd in vedere laptul cd in ultimii ani activitatea tabererelor in incinta imobilelor situate

pe str. Energiei, nr. 7, fosta Uzinei, nr. 3, obiective apartinAnd Liceului,,Carol I Bicaz,,, a fost
inexistentd, fapt ce a condus la o degradare a construcliilor atat la inlerior cat gi la exterior,
situatie ce poate afecta in timp structua de rezistentA a constmctiilor;

De asemenea, litand cont cA existd opofiunitatea de a accesa fonduri europene in vederea
modemizdrii gi eficientizdrii energetice a clbdirilor, iar o condilie de eligibilitate este ca
solicitantd sA demonstreze dreptul de proprietate public6;

Din aceste motive imobilele avdnd N.C. 51163-C3, Internatul - etajul 2 si 3, 9i N.C. 51163-
C4, CanIina, aflate in cote-pale % din suprafata totald a imobilelor, trebuie sd fie tansmise in
domeniul public al oragului Bicaz.

In confomitate cu prevederile afi. 9 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate
public6, cu modifi cdrile ulterioare,

Propun consiliului Local adoptarea unei hotdr6ri privind aprobaxea solicitfuii de transmitere
a unor cote-padi de imobile (Intemat si Canthe) din domeniul public al Ministerului
Tineretului qi Sportului qi administrarea Directiei Judetene pentu Sport qi Tineret -Neami in
domeniul public al oraqului Bicaz, jud. Neamt si administrarea Consiliului Local

PRIMAR,
Nicolae 19.06.2017



Nr. 6349 din 19.06.2017

RAPORT DE SPECIAIITATE
privind aprobarea solicitirii de transmitere a unor cote-pir1i de imobile (Internat qi

Cantini) din domeniul public al Ministerului Tineretului gi Sportului gi administrarea
Direc{iei Jude{ene pentru Sport $i Tineret - Neam! in domeniul public al ora$ului

Bicaz, jud. Neam! qi administrarea Consiliului Local

Temeiul de fant:
Avdlrd in vedere faptul cd in ultimii ani activitatea tabererelor in incinta imobilelor situate

pe str. Energiei, nr. 7, fosta Uzinei, nr. 3, obiective apartin6nd Liceului ,,Carol I Bicaz',, a fost
inexistentd, fapt ce a condus la o degradare a conshuctiilor atet la intedor cA1 si la exterior.
situalie ce poate alecta in timp structura de rezistenle a constructiilor;

De asemenea, {indnd cont cd existd opoftunitalea de a accesa fonduri europene in vederea
modemizdrii qi eficientizdrii energetice a clddirilor, iar o condilie de eligibilitate este ca
solicilantul sd demonstreze dreprul de proprietale publica:

Din aceste motive imobilele avdnd N.C. 51163-C3, Intematul - etajul 2 si 3, qi N.C. 51163-
C4, Cantina, aflate in cote-pafie % din supralata totald a imobilelor, trebuie sd fie transmise in
domeniul public al oragului Bicaz.

T_emei legal:

. In temeiul axt. 9 din Legea nr.213l1998 privind bunurile proprietate publicd, cu modificdrile
urrenoale,

FaJa de cele prezentate mai sus, consider cd Proiectul de hotdrdre, privind aprobarea
solicitdrii de transmitere a unor cote-pbrli de imobile (Internat qi cantin6) din domeniul public
al Ministerului Tineretului 9i Sportului gi administrarea Directiei Judetene penhu Spofi Si
Tineret - Neamt in domeniul public al oragului Bicaz, jud. Neamt si administrarea consiliului
Local, initriat de Primarul oragului Bicaz, poate fi supus dezbaterii Consiliului Local.

intocmit,
Albertina 19.06.201,7


