
Proiect nr. 1

ROMANIA
JUDETI]L NEAMT
ORA$UL BICAZ

CONSILIUL LOCAL

HoTAnAnn
privind aproburea trecerii din clomeniul privat in clomeniul pubtic al orasului Bicaz ct unui teren tn

suprafa(d de 1.140 mp

Consiliul Local al oraqului Bicaz, jude(ul Neamf;
Avdnd in vedere prevederile Legii nr. 21311998 privind proprietatea publica qi regimul juridic

al acesteia, cumodificarile Ei completdrile ulterioare, respectiv"urt. 8, alin (t;, precum qi art. 36 alin
(2), hL"c" din Legea nr. 2015 privind administralia publica locald;

Ydzitnd Expunerea de motive intocmitd de primarul oraqului, domnul Nicolae Sdldgean;
Analiz6.nd Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al

primarului, inregistrat sub nr" 13.ll4 din 12.12.20f1 
"

Constatdnd cd trecerea din domeniul privat in domeniul public al oraqului Bicaza unui teren
in suprafafd de I " 140 mp constituie o condilie esenliald in efectuarea demersului cu privir elarealizarea
de cf,tre^ ISU ,,Petro dava" al judelului Neam! a unei ,,Sta1ii de pompier i" pe raza oraEului Bicaz.

in temeiul art. 45 atin. 1t; qi ale art. 1 15, alin.1, lit."b"din Legea administraliei publice locale
nr. 27 5 12001, repubiicatb,

HOTAn,q,$TE

Art. 1. Aprob[ trecerea din domeniul privat in domeniul public al oraqului Bicaz a unui teren
in suprafaid de 1' 140 mp, identificat potrivit tabelului gi a planului de amplasament anexe la prezenta
hotdrAre.

Art. 2. Prir.narul oraqului prin aparatul de speci alitate va inscrie in caltea funciar[ suprafala
inregistratd potrivit articolului precedent qi va modifica inventarul domeniului public Ei privat, in mod
corespunzdtor.

Art. 3. Prin grija secretarului oragului Bicaz, hotdr'drea se va comunica persoanelor si
autoritdtrilor interesate.

INITIATOR
Primar - Nicolae SAfACneX

Re rl./p ro ces ar S. I/5, L.
I ex. Dos: I / A /4 (Sedittle Consiliul Local)



privind aprobarea trecerii din domen,", n.flX,nYT:#JJfffil'JtEoraqurui Bicaza unei suprar.e{e de reren

NICOLAE SAt ACEAN, primar al orasului Bicaz:
Pentru intabularea dreptului de proprietate,publicd a fost necesard clarificarea regimului juridic al bunuluipentru inscrierea definitivd a terenului, in suprafafa de 1.14.0 m.p., amplasat in intravilan Bicaz, str. piefei qiextravilan orag Bicaz, pct.,,Fostd gospoddrie aiexd'i in domeniul privat, 

"u 
nu*u, cadastral definitiv, apoi trecereain domeniul public, cu inscriere definitiva, necesar consiliul Judetrean irleamtr in vederea rcaliz1riiunui proiect deinteres public judefean,-respectiv un punct de lucru (sta{ie de pompieri) al Inspectoratului pentru Situalii de urgen!6Petrodava, al judelului Neamt.

Urmarind dezvoltarea armonioasa din
orasului;

punct de vedere urbanistic, economic qi social a tuturor zonelor

PRIMAR,
Nicolae sAf,ACnau

12.12.2017

In conformitate cu prevederile art36 alin (2),lit. <c>, art.45 alin. (1) si ale art. 115, alin. l, lit. (b) dinLegea administra{iei publice locale nr.2r512001, repuilicati, cu modificarile si completdrile ulterioare, precum qiprevederile art' 8, alin (1) din Legea nr. 213/1998 privind p.";.*i",;;-p"il;u si regimul juridic al acestuia, cumodificdrile si completdrile ulterioare;
Propun consiliului Local adoptarea unei hotdrdri privind aprobarea trecerii din domeniul privat in domeniulpublic al oragului Bicaz a unei suprafete de teren, conform tabelului qi schilei anexate.



Nr. 13.114 din 12.12.2017

RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea trecerii din domeniul privat in domeniul public al oraqului Bicaza unei suprafe{e de teren

Temeiul de fapt:
Pentru intabularea dreptului de proprietate publicd a fost necesard clarificarea regimuluijuridic al bunului

pentru inscrierea definitivd a terenului, in suprafala de 1.140 m.p., amplasat in intravilan Bicaz, str. Pielei gi
extravilan oraqBicaz, pct.,,Fostd gospoddrie anexd",in domeniul privat, cu numar cadstral definitiv, apoitrecerea
in domeniul public, cu inscrierea definitiv6, necesar Consiliul Judelean Neam! in vederea realizdrii unui proiect de
interes public judefean, respectiv un punct de lucru (sta{ie de pompieri) al Inspectoratului pentru Situalii de
Urgenld Petrodava, al judelului Neam{.

Terenul ?n suprafaf[ de I .140 m.p., av6nd N.C. 53 147 , se regdsegte in inventarul domeniul privat al oragului
Brcaz, fiind necesar[ intabularea dreptului de proprietate publicd cu numar cadastral definitiv, prin trecerea in
domeniul public.

Terenul vafrutrlizat pentru construirea (amplasarea) unei clddiri avdnd destinafia de punct de lucru (sta{ie
de pompieri) al Inspectoratului Jude{ean pentru Situalii de Urgenld Petrodava, al Judefului Neam{.

Din punctul de vedere al autoritdtrii locale, identific[m trei componente majore care justificd inilierea
procedurii de trecere in public qi anume aspectele de ordin social, aspectele de ordin economic Ai aspectele de
ordin financiar.

Din punct de vedere social, realizarea obiectivului va conduce la oblinerea unor beneficii
indirect, constAnd in crearea unor noi locuri de muncd at6fi pe perioada execut[rii lucr[rilor de
obiectivului impus cAt gi locuri de munc6 permanente, dupd frnalizarca construc{iei.

In acelagi timp, nu poate fi neglijat impactul economic generat de promovarea imaginii zonei
oraqului, satisfacerea unor nevoi ale comunit[trii locale precum qi ridicarea gradului de civilizafie
acesteia pentru o dezvoltare durabild.

Activitatea desfrquratd va fi una strict sociald fiind necesard comunitdqii locale qi zonei limitrofe.
Amplasarea construcliei gi func{ionarea ulterioarb a obiectivului se va face cu aplicarea legislaliei ?n

vigoare privind protec{ia factorilor de mediu.
Nu se vor desfrguruin zond activitdti susceptibile a polua aerul, apa gi solul.
Obiectul principal privind rcalizarea acestui obiectiv este proiectul de interes jude{ean prin care se oblin

investi{iile necesare ce vizeazd construclia efectivd a spaliului mateializat in punct de lucru pentru Situafii de
Urgenld inBicaz.

femei legal:
In conformitate cu prevederile aft36 alin(2),lit. <c>, art.45 alin. (1) si ale art. 115, alin. 1, lit. <b> din

Legea administrafiei publice locale nr. 21512001, republicat[, cu modific[rile si complet[rile ulterioare, precum ;i
prevederile art. 8, alin (1) din Legea m.21311998 privind proprietatea publicd si regimul juridic al acestuia, cu
modificdrile si completdrile ulterioare;

Fala de cele prezentate mai sus, consider cd Proiectul de hotdrAre privind aprobarea trecerii din domeniul
privat in domeniul public al oragului Bicaz a unei suprafete de teren, iniliat de Primarul oragului Bicaz, poate fi
supus dezbaterii Consiliului Local.

din venituri
construire a

gi implicit a

qi confort, a

lntocmit,
NEMTEANU A


