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COMITEITUL JUDETEAN PENTRU SITUATII DE I]RGENTA

HOTARARE
privind aprobarea misurilor pentru punerea in siguran{5 a Mlnlstirii
,,Bisericani", comuna Alexandru cel Bun, saful Bisericani (amplasati in

.

veciniitatea Spitalului de pneumoftiziologie Bisericani), Jude{ul Neamf

Comitetul Jqde{ean pentru Situatii de Urgen-ti Neam(o
Analizdnd Procesele-verbale nr. 28 qi 40 din 29.03.2017, respectiv 12.04.2017,

intocmite de comisia mixtd numi0i prin Ordinul Prefectului

w.

87/22.03.2017 in

vederea constatdrii, evaludrii gi propunerii de mdsuri pentru punerea

Bisericii ,,Buna Vestire"

,,N',

a

in siguran![ a

Mdndstirii ,,Bisericani", monumsnt istoric din grupa valoricd

comuna Alexandru

cel Bun

(amplasatd

in

vecindtatea Spitalului

de

pneumoftiziologie Bisericani), Judeful Neam!, care confirmi starea de degradare
avansatd a

obiectiwlui;

Jin6nd cont de Expertiza tehnicd tntocmitd de firma BIA Dan lonescu, la
solicitarea beneficiarului - Mdndstirea ,, Bisericani", comuna Alexandru cel Bun care
confirmd starea de degradare avansatii cu tendinlS de evolut'e a obiectivului gi de

Studiul geotehnic

-

stabilitate versant nord-vestic amplasament Biserica ,,Buna

Vestire" , care evidenliazd probleme de stabilitate a versanhrlui din nordul gi nord-vestul

obiectivului;

Av6nd in vedere faptul c[, prin Hotdr6rea nr.

2 dit

20.05.2010 a Comitetului

pentru Situalii de Urgenld al Judelului Neam!, a fost avizat inventarul construcliilor
vulnerabile qi care prezintd pericol public din cadrul Mdndstirii Bisericani, pentru care

primarul comunei Alexandru cel Bun a solicitat cofinan{are din partea Ministerului
Dezvoltdrii Regionale gi Turismului, in vederea consolidirii;

in temeiul prevederilor afi.22,1it. b) din Ordonanla de rJrgmsd a Guvernului nr.
21/2004 privind Sistemul Nalional de Management

al Situayiilor de Urgenfd, cu

modificarile gi completdrile ulterioare.

HOTARA$rE:

Art l. Comuna Alexandru cel Bun qi Direc$a Silvicl Neam{ a ROMSILVA vor
asigura rcalizarca,

in regim de urgen{d, a unui studiu geotehnic amdnunlit in

vederea

stabilirii mdsurilor ce se impun pentru consolidarea versantului de pe laturile de nord qi
nord-vest ale biserioii.

Art. 2. Stdrofia Mdndstirii

,,Bisericani" va lua,

in regim

de urgenfd, mdsura

interzicerii accesului cetdJenilor in incinta Bisericii ,,Buna Vestire" qi pe latura de nord a

zidului de incintd, precum qi pe cea a semnalizdrii cu un panou de avertizare asupra
pericolului de pribuqire a elementelor de ziddrie de piatrd.

Art

3.

Staqelia

Ministirii ,,Biserioani" qi

conducerea Spitalului de

pneumoftiziologie Bisericani vor lua de indati mlsuri de monitorizare a instala{iilor

purtitoare de apd qi vor asigura intervenlia operativd pentru remedierea eventualelor
avanl.

Art. 4. StArcFa Mindstirii ,,Bisericani" va dispune, in regim de urgen{d,

mdsuri

pentru urmirirea speciald a comportirii curente a Bisericii ,,Bnna Vestire", pe baza unui

program, conform prevederilor cap. 3 din Normatilul privind comportarea in timp a
construcfiilor, indicativ P 13A/1999.

Art. 5. Stdrejia Min[stitii

,,Bisericani" va emite actele de autoritate necesare

pentru a desemna persoane responsabile de urmdrirea speciald a obiectilului.

Art

6. Comuna Alexandru cel Bun qi Direcfa Silvicd Neam! a ROMSILVA vor

lua in regim de wgenld mdsurile ce se impun pentru consolidarea versantului gi pentru
executarea lucrdrilor de corectare a torentului qi evacuare a apelor meteorice, conform

responsabilitdlilor legale.

Art. T.Inspeptoratul pentru situalii de urgenli ,,petrodava"

p.PRE$EDINTE,
p.PREFECT

Nr. 10
Piatra Neam{,24 aprilie 2017

al

judefului Ne amt va

