
Proiect nr.
Aviz Cornisia Eco

ROMANTA
JUDETUL NEAMT
oRASUL BTCAZ

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
prirind aplobarefi alipifii a douii lotari de teren,

din domeniu publie al oragului Bicaz

Consiliul local al oraqului Bicaz judetul Neamf;
. , AvAnd in vedere prevederile Legii cadastului $i publiciitAfi imobiliare nr. 7/2006, cu

modifi cdrile ulterioar.e;
Lu6nd act de expunetea de motive a primarului oraqului Bicaz, domnuj Nicolae

Datagean;

Vdzand rapoftul compartimentului de rcsofi din cadrul aparatului de specialitate al
primarului, inregistrat sub nr.6997 din 06.07.201j, prin care se propune alipirca a doud
suprafele de teren din domeniui public al oragului Bicaz;

Potrivit avizului favorabil al conisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale
Consiliului Local;

-_ _.-b- j"-:iyl afi.36 alin. (5) lir.b), all.45 alin. (1) qi art. 115 alin. (1) lit.b) din Legea nr.
21512001 p vind administralia publici locald, republicatd, cu modificArile ulteiioare,

HOTARI$TE:

Art. 1. Aplobe alipirea a doud loturi de teren din domeniul public al oraqului Bicaz,
conform tabelului qi schilelot anexe.

Art.2. Aprobd intabularea in caltea funciari a unitAfllor rezultate din loturile individuale
alipile.

Art. 3. Pdmarul ora$ului Bicaz va duce la indeplinire prevederile plezentei hotdrari.
Art.4. Prin grija secretarului ora$ului, hotdrfuea se va comunica persoanetor $l

auto tAtrilor interesate.

INITIATOR
Primar- Nicolae SALActrAN

I ey Dos: I/A/4 (t.linte Consiliut Locdt)

la
nomici



EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea alipirii a doui loturi de teren aflate in domeniul public al ora$ului Bicaz

NICOLAX SALAGEAN, primar al oraqului Bicaz;
studiind solicitarea domnului Asaflei Ion, vicepregedintele consiliului Judetea.n Neamt, imegistmta

la Primdria oragului Bicaz cLr nr. 3.740 din i0.04.2017, privind identificarea unui tercn, in suprafatd;inimd
de 1.000 m.p., care sapoata fi traNmis din domeniul public al oraSului Bicaz in domeniul public al judetului
Neam!. in scopul realiz.irii unej staji de pompieri :

umfuind dezvoltarea amonioasa din punct de vedere urbanistic, economic qi social a tuturor
zonelor-oragului;

In confomitate cu Le gea. ttt,215/2001, Legea administaliei publice locale;
Propun Consiliului Local aprobarea alipirii a doud loturi de teren allate in domeniul public al

oragului Bicaz, aga cun se eviden{iazi in tabelul arexat referatului compafiimenlului de specialitale,

PRIMAR,
Nicolae SAL;.GEAN 06.07.2017



Nr. 6.997 din 06.07.2017

RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea alipirii a doui loturi de teren aflate in domeniut public al oragului Bicaz

Temeiul de fapt:
Analizdnd proiectul de hotarare privind aprobarea alipirii a doud loturi de teren aflate in domeniul

public al oragului Bicaz
Studiind solicitarea domnului Asaftei Ion, vicepregedintele Consiliului Judetean Neamt, i egiskatd

la Primdria oragului Bicaz cu nr. 3.740 din 10.04.2017, privind identificarea unui teren, in supmfatd minimd
de 1.000 m.p., care sh poatd fi transmis din domeniul public al oragului Bicaz in domeniul public al juderului
Neamt, in scopul realizarii unei staii de pompieri;

Se propune alipirea suprafetei de teren de 56 m.p cu N.C.P. 53048, situati in intravilan Bicaz, str.
Piatra Corbului, r',r. 228, ctt suprafata de tercn de 1.084 m.p. cu N.C.P. 53057, situatd in extavilan $i
intravilan Bicaz, str. Pietei, pct. (Fosta gospodArie anexb), rezultand o suprafatrd de teren de 1.140 m.p.

Urm5rind dezvoltarea annonioasA din punct de vedere urbanistic, economic $i social a tuturor
zonelor om$ului.

Iemei lesall
In conformitate cu Le gea ff ,215 /2001 , Legea adrninistraliei publice locale;
Apreciez cA proiectul de hotdrare privind aprobarea alipi i a douA loturi de teren aflate in domeniul

public, iniliat de Primarul ora$ulLri Bicaz, poate f1 supus dezbaterii Consiliului Local.

Albertina NEMTEANU
intocmit,


