
ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI BICAZ 
 

PROCES  VERBAL  
al şedintei ordinare  din  25 februarie  2016 

 
     Consiliul local al oraşului Bicaz  s-a întrunit în şedinţă ordinară astăzi  25 februarie  

2016, orele 15,00,  în sala de şedinţe  de la parterul blocului ANL din str. Piatra Corbului 

nr.13 A, fiind convocat,  prin dispoziţia  primarului  nr. 48/19.02.2016, cu următoarea  

ordine de zi:   

 

1. Proiect de hotărâre privind alocarea din bugetul local a sumei de 12.000 lei 

Clubului de şah Bicazul  pentru organizarea concursului de şah ’’Cupa Oraşului 

Bicaz, Editia a VII-a” în perioada 24-27 martie 2016; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii, în câte două loturi, a unor 

suprafeţe de teren din domeniul privat al oraşului Bicaz; 

3. Proiect de hotărâre privind stabilirea modalităţilor de identificare a beneficiarilor 

de stimulente educaţionale pentru participarea în învăţământul preşolar a copiilor 

provenind din familii educaţionale; 

4. Proiect de hotărâre privind însușirea unor rapoarte de evaluare și aprobarea 

concesionării prin licitaţie publică a unor suprafeţe de teren din domeniul privat al 

oraşului Bicaz; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea înregistrării în domeniul privat al orașului 

Bicaz a unor suprafeţe de teren; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii a două loturi de teren aflate în 

domeniul privat al orașului Bicaz; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii documentaţiei tehnico-economice 

în vederea executării lucrărilor de ’’Reparaţii curente străzi, alei și parcări în orașul 

Bicaz, Judeţul Neamţ”; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind amplasarea și 

autorizarea mijloacelor de publicitate pe raza administrativ-teritorială a orașului 

Bicaz; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al oraşului Bicaz 

pe anul 2016; 

   10. Întrebări, interpelări. 

Sunt prezenţi  13 din cei 14  consilieri în funcţie,  absenţi motivat fiind domnul 

consilier  Florea Constantin. 

Domnul secretar Ioan Spiridon supune analizei Consiliului Local, Procesul verbal 

al şedinţei ordinare din luna ianuarie 2016, întreabă consilierii dacă există obiecţiuni la 

cele înscrise în procesul verbal; nu sunt obiecţiuni, procesul verbal este supus spre 

aprobare Consiliului Local şi aprobat în unanimitate de voturi. 

Domnul primar Sălăgean Nicolae supune aprobării consilierilor introducerea pe 

ordinea de zi a proiectului nr.9 şi propune totodată, scoaterea de pe ordinea de zi a 



proiectului nr.8, (întrucât nu există avizul Comisiei tehnice) ambele propuneri fiind 

aprobate cu votul unanim al consilierilor prezenţi. 

Prezintă  ordinea de zi (fără proiectul 8 şi incluzând proiectul 9) şi o supune 

aprobării  consilierilor, iar consilierii o aprobă  în unanimitate. 

Doamna preşedinte de şedinţă, Ciucănel Ecaterina  preia conducerea şedinţei şi 

prezintă   proiectul nr.1.  

Proiect de hotărâre privind alocarea din bugetul local a sumei de 12.000 lei 

Clubului de şah Bicazul  pentru organizarea concursului de şah ’’Cupa Oraşului 

Bicaz, Editia a VII-a” în perioada 24-27 martie 2016; 

Comisiile Economică şi de Cultură prezintă aviz favorabil, iar Comisia Juridică 

propune dezbateri în plen. 

          Domnul consilier Săpunaru Mihai arată că la precedentul concurs de şah nu au fost 

invitaţi şi consilierii, iar domnul consilier  Uleia Ion este de părere că cei   pasionaţi de 

şah  au fost liberi  să participe. Arată că domnul Sebastian Volcinsche  trebuie sprijinit, 

întrucât este arbitru internaţional de şah, iar cât priveşte invitarea consilierilor, se vor 

tipări invitaţii. 

Domnul consilier Zafton Dumitru- Cristian afirmă că a participat ca spectator la 

precedentul concurs de şah din oraşul Bicaz şi că a fost mulţumit de modul de organizare. 

Domnul consilier Ursu Viorel arată că trebuie daţi bani şi pentru atletism, întrucât 

anul trecut nu s-au dat, iar domnul primar îi răspunde că  nu s-au prezentat toate 

documentele legale, dar că dumnealui personal, a sprijint financiar  cel puţin două 

deplasări ale atleţilor din Bicaz la competiţii. 

Domnul Săpunaru Mihai afirmă  că trebuie sprijinit şi fotbalul, iar domnul 

consilier Catrinoiu Constantin, fost primar,  este de părere că jocul de şah trebuie sprijinit,  

întrucât se discută  chiar despre introducerea şahului ca disciplină şcolară. 

Supus la vot, proiectul nr.1 este aprobat cu votul pentru al unanimităţii 

consilierilor prezenţi.  

Doamna preşedinte de şedinţă prezintă   proiectul nr. 2. 

Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii, în câte două loturi, a unor suprafeţe 

de teren din domeniul privat al oraşului Bicaz; 

Cele 3 comisii de  specialitate prezintă aviz favorabil.  Nu  sunt discuţii.  

Supus la vot, proiectul nr.2 este aprobat cu votul pentru al unanimităţii 

consilierilor prezenţi. 

Doamna  preşedinte de şedinţă prezintă proiectul nr.3.  

Proiect de hotărâre privind stabilirea modalităţilor de identificare a beneficiarilor de 

stimulente educaţionale pentru participarea în învăţământul preşolar a copiilor 

provenind din familii educaţionale; 

Cele 3 comisii de  specialitate prezintă aviz favorabil.Nu sunt discuţii. 

Supus la vot, proiectul nr.3 este aprobat cu votul pentru al unanimităţii 

consilierilor prezenţi.  

Doamna preşedinte de şedinţă prezintă proiectul nr.4. 

Proiect de hotărâre privind însușirea unor rapoarte de evaluare și aprobarea 

concesionării prin licitaţie publică a unor suprafeţe de teren din domeniul privat al 

oraşului Bicaz; 

Comisiile dau aviz favorabil.  Nu sunt discuţii. 

Supus la vot, proiectul nr.4 este aprobat cu votul pentru al unanimităţii 
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consilierilor prezenţi.  

Doamna preşedinte de şedinţă prezintă proiectul nr.5.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea înregistrării în domeniul privat al orașului 

Bicaz a unor suprafeţe de teren; 

Cele 3 comisii de  specialitate prezintă aviz favorabil.Nu sunt discuţii. 

Supus la vot, proiectul nr.5 este aprobat cu votul pentru al unanimităţii 

consilierilor prezenţi.  

Doamna preşedinte de şedinţă prezintă proiectul nr.6. 

Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii a două loturi de teren aflate în 

domeniul privat al orașului Bicaz; 

Cele 3 comisii de  specialitate prezintă aviz favorabil.Nu sunt discuţii. 

Supus la vot, proiectul nr.6 este aprobat cu votul pentru al unanimităţii 

consilierilor prezenţi.  

Doamna preşedinte de şedinţă prezintă proiectul nr.7. 

Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii documentaţiei tehnico-economice 

în vederea executării lucrărilor de ’’Reparaţii curente străzi, alei și parcări în orașul 

Bicaz, Judeţul Neamţ”; 

Comisia de buget-finanţe şi Comisia juridică propun aviz favorabil, iar Comisia 

de cultură propune dezbateri în plen. 

Domnul Uleia Ion face observaţia că strada Gilbert Adalbert  a fost propusă spre 

modernizare şi anul trecut, iar domnul viceprimar Butnaru Nicu îi răspunde că anul trecut 

nu s-a modernizat această stradă, iar banii pentru repararea ei au fost reportaţi în bugetul 

anului 2016. Arată ca mai sunt de reparat străzile Dimitrie  Leonida, parte din strada  

Apusului, parte din strada Energiei.  

Supus la vot, proiectul nr.7 este aprobat cu votul pentru al unanimităţii 

consilierilor prezenţi.  

Proiectul nr.8 fiind scos de pe ordinea de zi, doamna preşedinte de şedinţă 

prezintă proiectul nr.9. 

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al oraşului Bicaz 

pe anul 2016; 

Domnul primar arată ca s-a introdus acest proiect pe ordinea de zi, întrucât  s-a 

primit în data de 24 februarie 2016 o adresă de la DGFP Neamţ,  prin care ni s--a 

comunicat că au fost alocaţi Oraşului Bicaz  9.000 lei  pentru tichetele sociale ale copiilor 

de la grădiniţă, bani care trebuie introduşi în bugetul local. 

De asemenea,  arată că s-au majorat şi veniturile din vânzări cu 43.000 lei , şi că 

au fost  necesare şi alte rectificări în bugetul local. 

Supus la vot, proiectul nr.9 este aprobat cu votul pentru al unanimităţii 

consilierilor prezenţi.  

Se trece la punctul 10 al ordinei de zi, privind întrebări, interpelări. 

Se înscriu la cuvânt domnii Ursu Viorel, Zafton Dumitru- Cristian, Uleia Ion şi 

Catrinoiu Constantin. 

Domnul Ursu Viorel  arată că din măsurarea asfaltului executat, a rezultat că a 

rămas  o diferenţă de bani. Întreabă  ce s-a făcut cu aceşti bani, iar domnul primar îi 

răspunde că parte din bani se regăsesc în amenajările dintre blocurile din zonele  

respective, iar altă  parte din bani au fost reportati  în bugetul anului 2016.      

La întrebarea domnului Ursu Viorel dacă se mai amenajează Piaţeta de la Gară,  



domnul primar îi răspunde ca se va reactualiza documentaţia şi se are în vedere şi  

executarea acestei lucrări în viitor. 

Domnul Ursu Viorel readuce în atenţia Consiliului problema câinilor comunitari, 

iar domnul primar îi răspunde că sunt bani în bugetul local pe anul 2016, repartizaţi şi 

pentru această problemă, că s-a discutat şi în cadrul GAL Ceahlău înfiinţarea unui 

adăpost unic pentru câinii comunitari din toată zona de munte. 

Domnul Ursu Viorel îl întreabă pe domnul primar ce s-a întâmplat cu investitorul 

care dorea să amenajeze în zona noastră o fabrică de ştergătoare de parbriz pentru 

autoturisme,  iar domnul primar îl informează  că,  în urma discuţiilor, acest investitor a 

solicitat  o suprafaţă de teren mult mai mare decât cea anunţată iniţial, iar domnul 

viceprimar Butnaru Nicu îi răspunde că acesta s-a arătat nemulţumit de infrastructura 

rutieră din zonă şi a plecat la Sebeş, judeţul  Alba. 

Domnul Zafton Dumitru- Cristian arată că este foarte mulţumit de organizarea 

patinoarului din Bicaz şi că este lăudabilă sprijinirea sporturilor de către  

administraţia locală, întrucat tinerii au nevoie de sport şi relaxare. 

Domnul Uleia Ion informează ca nu s-a reparat strada din dreptul locuinţei sale şi 

ca APA SERV SA  nu-şi face datoria în  Bicaz. 

Domnul Catrinoiu Constantin solicită pentru şedinţa următoare o informare 

privind cheltuielile şi veniturile încasate la patinoar, iar domnul primar îi răspunde ca 

cheltuielile pot fi văzute pe site-ul primăriei iar despre venituile obţinute se poate întocmi 

o  informare. Mai arată că a discutat cu primarii din zonă despre  posibilitatea amenajării 

unui pationar comun. 

Nemaifiind discuţii, Preşedintele de şedinţă declară lucrările acesteia închise.   

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                         SECRETAR                               

Ciucănel Ecaterina                                                            Spiridon Ioan                       
 
 
                                                                                                                                           
 
 
                                                                                                                                            ÎNTOCMIT 

                                                                                          av. Ţăranu Vasile  
 

 
 

 


