
Oragul Bicaz
Gonsiliul Local

PROCES VERBAL
al gedintei ordinare a Consiliul Local Bicaz

28 ianuarie 2016

Consiliul local al oragului Bicaz s-aintrunit?n geclinfdordinard, asldzi 28 ianuarie 2016, orele
15,00, in sala de gedinle de la parterul blocului ANL din str. Piatra Corbului nr,13 A. fiind convocal
priri dispozilia primarului nr. 12 din22,0r.2016, cu urmdtoarea ordine de zi:

1. Proiect de hot[rdre privind alegerea pregedintelui de gedintd,
7' Proiect de hotarAre privind aprobarea bugetu,lui local al oraqului Btcazpe anul 2016;
3. Proiect de hotdrdre privind aprobarea ?nregistrdrii in dorneniul privai al oraqului Bicaz a unor

suprafefe de teren;
4, Proiect de hotd.rdre privind aprobarea planului de aciiuni gi lucrdri cle interes local pe anul 2016,

intocmit in confonnitate cu prevederile art,6 alin. (7) din Legea nr.4161200t piivlnd venitul
minim garantat, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;

5' Proiect de hotdrdre privind insugirea "Raportului privind activitatea de solulionare a petiliilor in
perioada iulie-decernbrie 2015", a "Raportului de activitate a asistenlilor personali pe semestrul
ll 2015" $i a "Analizei stadiului de completare a datelor in registrul agricol pentru semestrul II
din anul 2075";

6, Ploiect de liotdrdre privind alocarea din bugetul local a sumei de 2500 lei cdtre Asocialia
cu lturald " P iatra-corbului'' -Bicaz, in vederea ed itdri i unei reviste;

7' Proiect de hotdrAle pentru rnodificarea HotdrArii nr.149129,10,2015 privind stabilirea impozitelor
gi taxelor locale pentru anu|2016;

8. Proiect de hotf,rAre privind aprobarea "Planului de analtzd" gi acoperire a riscurilor teritoriale,, in
domeniul sitr-raliilor de urgerrfd. la nivelul oragnlui Bicaz (PAAR) gi a',D6rii de seamd privind
activitatea Servicinlui Voluntar pentru situalii de urgenid-semestrul II 2015',;

9. Proiect de hotdrd,re privind aprobarea preludrii bunurilor de retur ce compun ,,sistemul 
cle

alimentare cu apd-lzvorul l\4untelu i,, Btcaz;
10. Proiect de hotardre privind acordarea unor facilitdli fiscale;
1 i. Proiect de hotdrdre privind aprobarea Acordului de parteneriat avAnd ca pdrli Judelul Neam{, prin

Consiliul Judefean, Oragul Bicaz, prin Consiliul Local, Com. Hangr, prin Consiliul Local,'Corn.
Poiana Teiului, prin Consiliul Local, Com. Ceahl6u, prin Consilir,rf Local, in vederea realizdrii in
comun a proiectului "Turism de agrement-valorificarea potenlialului turistic din zoria Lacului' Izvoru Muntelui";

12. Proiect de hotdrAre privind inchirielea prin licitalie publicd a unui teren din domeniul nublic al

t, ;i:l::ito?ti1?rur. privind aprobarea ocuparii temporare de cdtre Judelul Nearn! (prin consiliul
Judefean), a unui teren in suprafald de 3,2 m,p,, propr'ietatea oragului Bicaz (zona poian aydraleo,
Poiana Maicilor), pe perioada gi in vederea executdrii lucrdrilor de amenajare in cadrul
proiectului "Eliminal'ea.u:nor puncte periculoase pe traseele rnontane Masiv Ceahldu",;

14, Proiect de hotdrAre privind aprobarea Docurnentatiei de ayrzare a lucrd.rilor de intervep!ie peltru
obiectivul de investi!ie "Reabilitare Str. Izvorul Muntelui (Di155F) L:l364ml,,gi a indicatorilor
tehnico-econom ici;

15. Proiect de hotbrdre privind aprobarea Documentaliei de avizare a lucrdrilor de intervenlie pe'tru
obiectivul de investilie "Reabilitale Grddinild Mdrceni cll orar normal, Oragr,rl Bicaz', preium gi
a indicatorilor tehnico-economici; 

I



16, Proiect de hotdrdre privitrd insugirea unui rapolt de evaluare gi aprobarea concesiot-tdrii directe a

unui teren din dorneniul privat al oragulni Btcaz;
17, Proiect de hotdr6re privind insuqilea unor rapoarte de evaluare gi aprobareavdnzdrii prin licitalie

publica a unor terenuri din domeniul privat al oragr"rlui Btcaz;
18, Proiect de hotdrAre privind aprobarea listei solicitanliior care all acces la locuin{e, ordinea de

prioritate in solulionarea cererilor precllm gi lista de repartizare a unui numdr de 5 locuinle pentru
tineri, contruite prin ANL destinate inchirierii;

19. Proiect de hotdrAre privind aprobarea Organigrarnei gi a Statului de funclii pe anr:l 2016 ale
Spitalului Ordqenesc "Sfdntr"rl Ierarh Nicolae-Bicaz".

20, Intrebdri, interpel6ri,
SLrnt prezen{i 13 din cei 14 consilieri in finc{ie ( absent motivat fiind domnul consilier Florea

Constantin;.
Domnul secretar Spiridon Ioan consultd consilierii asupra veridicitalii datelor redactate in procesul

verbal din data de 16.12,2015,9i P.V, intocmit la gedin{a extraordinard din data de 21,01,2016 nu sunt
nhianri'rri lo nolo.onsemnate gi ca atare procesul verbal este supus aprobdrii Consiliului Local gi este
aprobat in unanimitate de voturi, dupa care dosarele de gedin!6 sunt legate, numerotate gi sigilate,
conform legii.

Domnul primar prezint\, ConsiliLrlLri ordinea de zi, care este apoi supr"rsd la vot gi aprobatd cu votul
unanim al consilierilor prezenli.

Domnul secretar Spiridon Ioan informezd Consiliul cd niandatul de preqedinte de gedinla al domnului
consilier Oprea DragomiL a incetat, ii mullumegte pentru activitatea sa gi solicitd consilierilor s6 faca
^'.^^' '-^'.i 

na,rf rr.,ryrwpu,,wrr pwrlLru u,r rfou preqedinte de gedinfd, conform punctului nr, 1 al ordinii de zi.
Dornnul consilier Catrinoiu Constantin propune ca pregedinte de gedinla in perioada ianuarie- martie

2016 sd fie doamna Ciucdnel Ecaterina, Nu mai sunt alte propuneri.
Snpusd 1a vot, proplrnerea domnului Catrinoiu Constantin este aprobatd cu votul pentru al consilierilor

prezenJi ( doarnna Ciucanel Ecaterina neparticipArrd la vot).
Doamna pre;;edinte de gedin!6, nou aleasd, Ciucdnel Ecaterina preia conducerea gedinlei gi prezinta

proiectul n1,2.

Cele 3 comisii de speciaiitate prezintd, aviz favorabil.
Domnul consilier Catrinoiu Constantin propune sd se dea, in plus, suma de 100000 lei la

invdlamdnt, pentru investilii la Licer-rl ,,Carol I" Bicaz (inlocuirea ferestrelor cu gearnuri termopan,
repararea paratrdsnetului, a cogLrlr-ri de fi-rm etc) gi propune sd se reduc6, corespunzdtor, cheltuielile (cu
100000 lei), de la,,Sport", ,,Ziua oragului", ,,Ziua copilului".

Domnul primar prezintd Planul achziliilor pLrblice pe anul 2016, dupd care domnul BArjovanu Ioan
intreabd dacd investiliile de 1a Liceul ,,Carol I" Brcaz sunt cuprinse in bugetul unitalii de invdld"mAnt,
iar domnul primar ii confirm[ cd acestea sunt inciuse deja in bugetul acestei gcoli.
' Domnul Oprea Dragomir afirrnd c[ este n-rai bine sd se construiascd un etaj in plus 1a liceu, pentru
suplimentarea sdlilor de clasd, aga incAt elevii sd invele numai diminealE, caz in care se pot reduce
cheltLrielile cr"r r-rtilitdlile, iar domnul primar informezd Cor-rsiliul cd proiectr"rl de reabilitare a liceului,
prin adaLrgarea unui etaj suplimentar, nu a primit finan{are, intrucAt se acordd prioritate modernizdrii
liceelor tehnologice, iar liceul din Bicaz este preponderent.un liceu teoretic gi numai 40% din elevii
liceului ob{in calificdri cu caracter tehnologic.

Domnul Zafton Dumitru-- Cristian ia cuvAr-rtul, afirmdnd cd nr"r e cazul sd se ia bani de 1a

activititile sportive pentru ca, gi aqa, banii alocali pentru sport sunt pulini, iar activitalile sportive
promoveazd turismr-rl,

Domnul viceprimar Butnaru Nicu aratd cd este de pdrere cd 1a liceu ar trebui sb se introducd
it.^dl-it.an ^a n4? malnn infrlnAf Io-."1 .|. c^ .*.^:* iar.c.enlfalz treclre nc lcmne rrc r.andnqlgpllltl,dlzll9a Pg YaL lllgL4ll) lllLlutJ4t lglllllul ug luu b-d )ul.lllllJttt lcr vullLlol4 vu\,llu, pu lulllllu, dlv ldilucll

scdzut gi nu mai e rentabild,
Domnul BArjovanu Ioan alatd cd lista de investilii pe 2016 este micd, pe mdsura bugetului de care

dispune Orasul Bicaz.



Don-rnul Catrinoiu Constantin cere ldmuriri in legdturd cu ,,autofinanfarea liceului din contribu{ia
elevilor" iar domnul Stanciu Viorel, qef Serv, Fin,- Contabil, ?i rdspunde c[ aceast[ ,,autofinanlare"
reprezintd pldlile fEcute de pdrinli pentru aazarea in internat gi masa la cantin6,

De asemenea, domnul Catrinoir,r Constantin intreabd in ce mdsurd Spitalul se autofinan\eaz6,, iar
domnul Stanciu Viorel ii rbspunde ca serviciile medicale medicamentele gi tratamentele, precum qi
salaliile medicilor sunt finanlate de Casa de Asigurdri de Sdndtate qi constitr.rie autofinanlare, pe cdnd
utilitSlile Spitalului sunt pldtite de la bugetul local,

Domnul Stanciu Viorel propune ca cei 100000 lei ce se vor da la invdldm6nt sd fie luati de la
Sisternul de Management Integrat pentru Mediu ( SMIM),

Supus la vot, antendamentul dornnului Catrinoiu Constantin cu solulia propusd de domnul Stanciu
Viorel ( sa se dea la InvdldmAnt 100000 lei de 1a SMIM) este aprobatd cu vorul pentru a1 unanimitdlii
consi lierilor prezen!i,

Supus la vot, proiectul nr.Z, cu amendamentui sr.ts menlionat, este aprobat cu votul pentru al
tunanim itdli i consi l ierilor prezenli.

Domnul pregedinte de qedin{6 prezintd proiectul nr.3.
cele 3 coniisii de specialitate prezintd avizfavorabil, Nu sunt disculii.
Supus la vot, proiectul nr.3 este adoptat cu votul unanim al consilierilor.
Domnulpregedinte de gedint[ prezintb, proiectul nr,4,
cele 3 comisii de specialitate prezintd avizfavorabil. Nu sunt discu{ii.
Supr.rs la vot, proiectul nr.4 este adoptat cu votul unanim al consilierilor,
Domnul pregedinte de qedinld prezir-rtd proiectul nr,5,
Cele 3 cornisii de specialitate prezintS, aviz favorabil, Nu sunt discr-r!ii. Supus la vot, proiectul nr.5

este adoptat cu votul unanim al consilierilor.
Domnul preqedinte de gedinla prezintd proiectul nr,6,
Comisiile Economicd gi Jr,rridich prezintd aviz favorabil, iar Comisia de Culturd prezint1 avtz

negativ.
Domnul consiiier Uleia Iori aratd, cd, nu este de acord cu suslinerea financiard a revistei de la bugetul

local, iar domnul primar ia cuvAntul, ardt6nd cd este o revistd culturald, iar Asocia{ia Culturald "piatra-
Corbului"-Bicazeste asocialie non profit, revista fiind distribuitd gratuit labibliotecd, qcolile din oraq,
chiar gi din alte localitdli,

Domnul consilier Oprea Dragomir ia cuvAntul, suslin0nd editarea revistei, arat6nd cd ea este un
etalon al vielii culturale din oragul Ricaz.

Supus la vot, proiectul nr,6 este adoptat cu 11 voturi peritru, 1 vot ?mpotrivd ( Uleia lon) gi o
ab{inere ( Ursu Viorel).

Dornnul pregedinte de gedin!6 prezintd proiectul nr.7. :

Cele 3 cornisii de specialitate prezintd aviz favorabil, Nu sunt disculii, Supus 1a vot, proiectul nr.7
este adoptat cu votul unanirn al consilierilor." Domnul pregedinte de gedinfd prezintd proiectul nr,8,

Cele 3 comisii de specialitateprezintl,avtzfavorabil. NLr sunt discLrlii, Supus la vot, proiectul nr.B
este adoptat cu votul unanim al consilierilor,

Dornnul pregedinte de gedinld prezintd pr.oiectul nr,9,
cele 3 comisii de specialitate prezintd aviz favorabil. Nu.sunt discu{ii,
Sltpr:s la vot, proiectul nr.9 este adoptat cu votul unanim al,consilierilor,
Dornnul pregedinte de qedlnfa prezintd pr.oiectul nr.l0.
Cele 3 comisii de specialitate prezintd aviz favorabil.
Dotnnul Bdrjovanu Ioan solicitd Serviciulr"ri financiar- contabil sd prezinte la geclinla urmatoare a o

analiz6, economicd a impactului facilitatilor fiscale asupra bugetului local,
Supus la vot, proiectul nr,10 este adoptat cu votul unanim al consilierilor.
Domnul pregedinte de gedinld prezintd pr.oiectul nr.11,
Cele 3 cornisii de specialitate prezjntd aviz favorabil.



Domnul Ursu Viorel informeazd consilierii cd la
acces pe lac ale bdrcilor gi ambarcaliunilor.

Dornn u I B 6rj ovan u Ioan apreci azd pr o rectLll supus
turisrnului in zorr6.

Podiceni gi Baicr,r nu sunt amenajate zonele cie

dezbaterii ca fiind o oporlunitate de dezvoltatre a

Supus la vot, proiectul nr.11 este acloptat cu votul pentru al unanimitdlii consilierilor,
Domnr_rl pregedinte de qedintd prezintd, proiectul nr.,12.
Cele 3 comisii de specialitateprezintd avizfavorabil, Nu sgpt disculii.
Pt'oiectr-rl nr.l2 este adoptat cu votul pentru al unanimitd{ii consilieiilor,
Domnul pregedinte de gedinld prezintd, proiectul nr. 13,
Cele 3 comisii de specialitate prezintd aviz favorabil, Nu sunt cliscu{ii.
Proiectul nr' 13 este adoptat cu votul pentllr al unanimitdlii consilierilor.
Domnul pregedinte de qedinla prezintb, proiectul nr.l4.
Cele 3 comisii de specialitate preztntE, aviz favorabil. NLr sunt clisculii.
Proiectul nr'14 este adoptat cu votul pentru al unanimitdlii consilierilor,
Dom'ul pregedi'te de gedin{d prezinrd proiectr-rl nr,15
cele 3 comisii de speciaritate prezintd, avtz favorubil. Nu sunt discutii.
SupLrs lavot, proiectul nr.i5 este adoptat cu votul unanim al consilierilor.
Domnul pregedinte de qedinld prezintl, proiectul nr.16.
Cele 3 cornisii de specialitate prezintlt aviz favor.abil, Nu sunt disculii.
Supus lavot, proiectul nr.16 este adoptat cu votul unanim al consilierilor,
Doinnul pregedinte de gedinfa prezintd proiectul nr,17,
cornisiile E'conomica 9i JLrridicd prezintd, aviz favorabil, iar comisia de cultura prezintd aviznegatlv,
Domnul Istrate Mihdild afirmd cd prelul de pornire a licitaliei pentru terenul de la punctul I dinproiect e prea mic, domnul primar aratb, cd. nu e mii, intrucat zona e inundabild, iar domnul Luca vasile,arhitectul gefal oraqul-ui, estedepdrerecd prelul estecorect,intrucat terenul nu areaccesla utilit6Ji.Domnul Uleia Ion propune respingerea proiectului, iar domnul Ursu viorei, pentru punctul i,propune un pre! de incepere a licitatiei de 20 euro/m.p.
Domnltl vicept'imar ButnarLt Nicu aLatd cd se poate rnari prelLrl c1e incepere a licitafiei peste celstabilit prin raportul de evaluare, dar nu se poate micgora.
Domnul primar este de pdrere cd prelul proprr trebuie apreciat prin comparaiie cu pre{urile di'alle zone.

consiliul local. hotdrdgte ca aprobarea proiectului de hotdrare in cauzd" sd se facd pe punctepotrivit tabelului anexd,
Se supune la vot punctLrl 1 al proiectului 17, irr formapropusa de executiv, propunere care nu esteaprobata, intrucat a intri;nit 5 voturi pentru gi g voturi inipotriva.
Se supune la vot punctul 1 al proiectului 17, in foirna propusa cle domnul ursu viorel (cLr prelulde incepere a licitaliei de20 euro,m.p,), propllnere care nlr este aprobata, intrr.rcdt a i'trLrnit u'r singr.rrvot pentru ( Ursu Viorel ), restul voturilor fiind impotriva.
In concluzie, punctul 1 al proiectului 17 a fost respins.
se supune lavotpunctul 2 al proiectului 17, iar acesta este aprobat cu votul pentru al unanimitdtiiconsilierilor prezenfi.
Se supune 1a vot punctul 3 al proiectului

cons i I ieri lor prezenli.
17, tar acesta este aprobat cu votul pentru al u'animitdtii

Domnulpregedinte de qedin![ prezint| proiectul nr.1g.
Cele 3 comisii de specialitate prezintd, aviz favorabil. Nr-r sunt cliscutii,
supLrs la vot in condiliile legii proiectul nr.18 este adoptat cr-r votul pentru al Lrnanimitdtiiconsilierilor. ' "e-.r rvrrrr e qr urrsrrrrrrrl

Domnul pregedinte de gedin{d prezintd, proiectul nr.19,
Cele 3 comisii de specialitate prezintE aviz favorabil.



Doattlna consilier Andonescu Antoaneta lace observ alia cd, spitalul ora$enesc ,,Sf6nti,rl lerarlrNicolae" Bicaz' clegi a fost redeschis cu un numdr cle paturi mai mic,'nu*a.,J',r. argajalidin Statul crefunctii este aproximativ acelagi cu cel dirr perioacl" ."tJri.ula inchicierii activitalii,Ia cuvantul doamna Letilia Ddmoc, manager general al Spitalului ordqenesc Bicaz, aratdrd cEtlurrldrul de angajafi ai u'ui spital n' are nim'ic .J,rrn cu.numdrur de paturi bugetate, cd nor.meresattitare obliga angaiarea unul 
'urndr 

niinim de 
'edici; asiste'fi gi personal auxiriar pentru fiecaresecfle a spitalului.

Aratd cd a alcdtuit statul de funclii la structura mimind, c6 qi aga, datoritd num'rului redus depersonal' i'tdmpind greutdfi in formarea diverselo. comisii interne, iil.-;;;; exisd incompatibiritatilegale ( medicii dintr-o.comisie neput'nd face.p;. $i;i; iita comisre;.Mai aratd cd actualul stat de funclii al Spiialului.rpri",r. un,.,r,.,rd,. de96de posturi fal.Ldel40 deposturi aprobate' cd ?n perma'enfd cre$te gradul de accesibilitate al u..urr.i unitali sanitare, care
;1"lJrtilt^i:ffiti Inulte probleme d"la.,atat" 

"r" 
[.ui,o.iror din zoni, Hir a mai trimire pacierifii

..., ,#i,i,ilTil,xif,j;1ffi119,ffi:l::'gH;*intarnpinat numeroase dincurtdli, pe care re,a depdeit insd,
Domnul consilier oprea Dragomir iicuvdntLrl , aratdnd cd susline statur de firnclii supus aprob'rii

;#:',1|ll1'J,:",:n,t;,:ilfi:#,irue., 
Letilia Ddmoc ca ra viitoa,.'"ns;i;;i,a 

"iuu 
in vedere, mai ares,

Doamna manager Letilia Ddmoc ii rdspunde c6 dorniciliul candidalilor nu poate fi impus ca grcondilie de angaiare' dar cdprioritatea laangpiareau avut-o foqtii salari atii aispitalului, in riiajoritate dinBicaz,
Domnul primar ii transmite doarn,,H;iiri.*:1,*,,;;;i;i;.;;;ll;iil?;:T"?":fi,?::l;ff?ffilX,JJ[:J,,1 aces'ei Lni,ali

PRE$EDTI\TE DB $EDrr\TA
Ciucinel Ecaterina

Redactat:
av. Jdranu Vasile
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