
coNSlLtuL LocAL AL ORA$UL BTCAZ

PROCES VERBAL
al gedin{ei ordinare din 28.04.2016

Consiliul local al oraguluiBicazjudetul Neamt s-a intrunit Tn gedintii or$inard
a2i28,04.2016, orele 15,00, in sala de gedinte de la blocul A.N.L., fiind corlvocat
prin dispozi{ia Primarului nr. 112 din 22.04.2016, cu urmitoarea ordine detzi:

L Proiect de hotirAre privind alegerea pregedintelui de gedin[a;
2. Proiect de hotdrAre privind transmiterea fdrd platd a unui autotnrisrrn din

patrimoniul oragului Bicaz, in patrimoniul Spitalului ,,Sf. lerarh Nic2olae"
Bicaz;

3. Proiect de hotdrAre privind conferirea post-mortem a titlului de "Certdtdan de
onoare al oragului Bicaz", fotografului casei regale, Adolphe Chevarilier;

4. Proiect de hotdrAre privind insuqirea raportului de evaluare qi iaprdbarea
conoesiondrii prin licitatie publicd a unui spatiu din incinta Policlinicii BiQaz, in
vederea desfdgurdrii de activitdli medicale;

5. Proiect de hotirdre privind aprobarea cotei lunare de combustibil ;bentru
unele autoturisme din parcul auto al Oraguh.ri Bicaz;

6. Proiect de hotdrAre privind aprobarea marcdrii, exploatdrii qi atribuirii gfatuite
a 25 m.c. lemn de foc cdtre Parohia lzvorul Muntelui;

7. Proiect de hotdrAre privind insugirea unor rapoarte de evaluare gi iaprQbarea
conoesionirii prin licitalie publica Lrnor terenuri din domeniul privat ial orlagului
Bicaz',

8. Proiect de hotdrAre privind aprobarea Regulamentului local de publicitate,
privind amplasarea gi autorizarea m'rjloacelor de publicitate Tn oragul Bir;az;

9. Proiect de hotdrdre privind atribuirea unei cantitdti de lemn c;on$tructii
rdginoase domnului Baciu Constantin din Potoci-Bicaz;

l0.Proiect de hotdrAre prrivind inchirierea prin licitatie publicd a unei suprafele
de teren din domeniull public al oragului Bicaz;

ll.Proiect de hotirAre privinrd rectificarea buEetului local al oragului Biqaz pe
anul 2016,

l2,Proiect de hotdrAre privind aprobarea alocdrii sumei de 5000 lei pentru
sprijinirea activitS[ii CNubului Sportiv "Cimentul" Bicaz-Seclia Fotbal ;

ls.Proiect de hotdrAre privind aprobarea achiziliondrii serviciului de c,cnsUltantrd
in domeniul intocmirii proiectelor cu finanlare europeanS;

1+. Proiect de hotdr6re privind aprobarea achiziliondrii servflciului de c,crnsUltantd
in vederea intocmirii Programului de imbundtSlire a Eficienlei l:nerigetice
pentru oragul Bicazi

1 5.intrebdri, interpeldri.
Sunt prezenli 13 din totalul de 14 consilieri in funclie, absent motivat fiind domnul
lstrate Miheite..



' Este prezent domnul primar Nicolae Sdldgean, inso[it de personal din cadrul
aparatului de specialitate al primarului.

De asemenea, sunt prezenti reprezentanli ai presei locale gi alti invitali.
Domnul secretar prezintd spre aprobare, Consiliului, procesul verbal al

edintei anterioare din data de 3'1 .03.2016, iar Consiliul il aprobd in unanimitate,
pupti care dosarele de gedinfd sunt legate, numerotate gi sigilate, conform legii.

Domnul primar propune Consiliului local ca rjin proiectul nr.7 sd fie retras de
pe crdinea de zi punctual nr. 4 din tabel privind concesionarea prin licitalie publica
p unor terenuri din domeniul privat al oragului Bicaz, TntrucAt Societatea
pomerciald ,,Serviciile Comerciale RomAne" S.A. gi-a retras cererea
pr.3t)56/1 5.04.2016 gi nu mai doregte sd concesioneze acest teren.

Supusd la vot, propunerea domnului primar este aprobatd cu votul pentru al
p nan imitdtii consilierilor prezenli.

Domnul primar prezintd ordinea de zi, cu proiectul 7 amendat aga cum s-a
precizat mai sus, gi o supune aprobdrii consilierilor, care o aprobd, in unanimitate.

Domnul secretar Spiridon loan aratd cd mandatul de pregedinte de gedin[d al
tJoarnnei Ciucdnel Ecaterina a Tncetat gi cd trebuie ales un nou preqedinte de
$edin[a

Doamna consilier Andonescu ,Antoaneta propune ca pregedinte de gedin!5
pd firl tot doamna Ciucdnel Ecaterina, intrucAt din actuala legislaturd mai sunt doar
douii luni.

Supusd la vot, propunerea doamnei consiller Andonescu Antoaneta este
jnsu,gitd cu votul unanim al consilierilor, iar doamna Ciucdnel Ecaterina preia
rponcl ucerea ged i ntei.

ConstatAnd cd proiectul nr.1 de pe ordinea de zi a fost deja dezbdtut, doamna
lpregedinte de gedinta prezintd proiectul nr.2.

Cele 3 comisii de specialitate prezintd avizfavorabil. Nu sunt discutii.
Supus la vot, proiectul nr.2 este adoptat cu votul unanim al consilierilor.
Doamna pregedinte de gedinla prezintd proiectul nr.3.
Comisiile, Juridicd gi de Culturd prezintd aviz favorabil, iar Comisia

lfconomicd propune dezbateri in plen.
Domnul consilier Catrinoiu Constantin intreabd dacd sunt suficiente

$ocumentele depuse la proiectul de hotdrAre, iar domnul secretar Spiridon loan ii
rlSspunde cd s-au depus toate documentele care au fost prezentate de iniliatorii
proierctului.

Domnul Catrinoiu Constantin e de pdrere cd trebuia depusd o expunere de

lnotitre mai consistentd gi intreabi cui se va TnmAna diploma de cetdlean de
gnoarre, la care domnul primar ii rdspunde ci deocamdatd aceastd diplomd se va
TnmOrna solicitantilor proiectului de hotdrAre, respectiv profesorilor de istorie de la
f"iceul,,Carol I " Bicaz

Domnul Catrinoiu Constantin este de pdrere cd diploma trebuie inmAnatd
pogtenitorilor sau unui reprezentant din familia fotografului Adolphe Chevallier.

Siupus la vot, proiectul nr.3 este adoptat cu votul unanim al consilierilor.
L



Doamna pregedinte de gedin[d prezintd proiectul nr.4.
cele 3 comisii de specialitate prezintd aviz favorabir. Nu
Supus la vot, proiectul nr.4 este adoptat cu votul pentru

gi o ablinere in persoana domnului Uleia lon.
Doamna pregedintd de gedinta prezintd proiectul nr.S.
Cele 3 comisii de specialitate prezinti avizfavorabil. Nu
Supus la vot, proiectul nr.S este adoptat cu votul unanim
Doamna pregedintd de gedinla prezintd proiectul nr.6.
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Cele 3 comisii de specialitate prezintd aviz favorabil. Nu sunt disculii.
Supus la vot, proiectul nr.6, in condiliile legii, este adoptat cu votul unafrim al

consilierilor,
Domnul pregedinte de gedin[a prezinti proiectul nr.7 (din

retras propunerea de concesionare a terenului cu NCp 51692).
Cele 3 comisii de specialitate prezinti aviz favorabil.

anexa cdruia s-a

Supus la vot, proiectul nr.7 este adoptat cu votul unanim al consilierilor.
Domnul"pregedinte de gedinta prezintd proiectul nr.8.
Cele 3 comisii de specialitate prezinti aviz favorabil.rrsLv yl

Domnul Luca Vasile, arhitectul gef al oragului explici Tnlelesul noliunifr:r
publicitate l5rgitd gi publicitate restransS" Nu mai sunt alte disculii.

consilierilor prezenti.

Supus la vot, in conditiile legii, proiectul nr.9 este adoptat cu votul unahim
consilierilor.

Doamna pregedinte de gedinla prezintd proiectul nr.10.
Cele 3 comisii de specialitate prezintd aviz favorabil. Nu sunt disculii.
Supu,s la vot, proiectul nr.10 este adoptat cu votul unanlm al consilierilor.
Doamna pregedinte de gedin[d prezintd proiectul nr.1 1 .uoamna pregeotnre oe geCItnla prezlnta protectut nr.1 1 .

Cele 3 comisii de specialitate prezintd aviz favorabil. Nu sunt disculii.
Supus la vot, in conditiile legii, proiectul nr.11este adoptat cu votul unarhim al

consilierilor.
Doamna pregedinte de gedintd prezintd proiectul nr.1Z.
Cele 3 comisii de specialitate prezintd aviz favorabil.
Domnul consilier Ursu Viorel este de pirere cd ar trebui premiatd cu o

de bani atleta bicdjeand Andreea Stuparu care a obtinut locul I la concur^su
Botogani, iar domnul primar ii rdspunde ci nu s-a depus nicio cerere tn
SENS.

Suputs la vot, in conditiile legii, proiectul nr. 12 este adoptat cu votul u
al consilierilor prezenli.

Doamna pregedinte de gedinla prezintd proiectul nr.13.
Cele 3 comisii de specialitate prezintd aviz favorabil.
Domnul viceprimar Butnaru Nicu aratd cd s-a corectat cifra,

costul proiectului gi ci este vorba de 54.000 lei, cu TVA incflus, iar
de acord Tn unanimitate cu aceastd sum6.
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Supus la vot, proiectul nr.13 (cu suma de 54000 lei, incluzAnd TVA), este
adoptat cu votul unanim al consilierilor.

Doamna pregedinrtd de gedintd prezintd proiectul nr.14.
Cele 3 comisii de specialitate prezintS avizfavorabil. Nu sunt discufii.

Supus la vot, proiectul nr.14 este adoptat cu votul unanim al consilierilor.
Se trece la punctul nr.15 al ordinii de zi, cu intrebari, interpeldri.
Domnul consilier Ursu Viorel intreabd pe domnul primar dacd se va rezolva

problema cAinilor comunitari, iar domnul primar rdspunde cd are in vedere
rezolvarea tuturor problemelor comunitelii.

Domnul consilier Catrinoiu Constantin face observalia cd, degi au fost
aprobali banii pentru geamuri termopan la Liceul ,,Carol 1", lucrarea nu a inceput,
iar domnul primar rdspunde cd va pLrne de indatd acegti bani la dispozilia liceului.

Domnul Catrinoiu Constantin intreabd ce lucrdri se fac la $coala Potoci, iar
domnul primar rdspunde cd acolo se amenajeazd secfia de votare gi se fac
igienizdri gi mici repara{ii din banii alocali pentru organizarea alegerilor locale.

Domnul Catrinoiu Constantin Tntreabd de ce s-a ocupat gcoala lzvorul
Muntelui, iar dotnnul primar rdspunde ca acest spaliu in mod provizoriu a fost pus
la dispozi[ia unei familii nevoiase, dar cd spatiul va fi eliberat in curAnd de cdtre
pceasta familie $i i se va reda vechea destina[ie.

Domnul Catrinoiu Constantin Tntreabd dacd a fost concesionat terenul pe care
Urma si se instaleze fabrica de cdrdmidd, iar domnul primar rdspunde cd acest
feren este liber, intrucAt la prima licitatie de concesionare s-a prezentat un singur
gfertant, iar la a doua lir:italie nu s-a prezentat nimeni.

Domnul Catrinoiu Constantin intreabd dacd s*au mai executat lucrdri la
lSminul Cultural lzvorul Muntelui, iar domnul primar rdspunde ci ultimile lucrdri s-
ru fdcut cu bani din sponsorizdri.

Domnul Catrinoiu Constantin intreabd dacd s-a plStit gardul construit la
|coala Dodeni, iar domnul primar rdspunde cd se vor pldti la urmd, cumulat, toate
ucrdrile.

Domnul primar prezintd situa[ia oheltuielilor gi veniturilor de la patinoarul ce a
fost amenajat Tnr cursul iernii in baza sportivd de la Stadion, ardtdnd ca s-a plStit
pentru inchirierea patinoarului suma totald de 1 17.989.052 lei, o sumd mai micd
pecat cea aprobatd prin HCL nr.160126.11.2015 (140.000.000 lei), cd in costul
phiriei este inclusd qi contravaloarea a 100 perechi de patine.

La costul chiriei se adaugd contravaloarea energiei electrice de circa 7000 lei,
pe include gi iluminatul din zona stadionului. Aratd cd s-a incasat suma totald de

146.000 lei, 39o,/o din valoarea chiriei, cd patinoarul a venit in intdmpinarea
r;erinlelor cetdlenrilor oragului de petrecere cAt mai pliScutiS a timpului liber.

Domnul Catrinoiu Constantin intreabd dacd s-a asfaltat drumul cdtre terenul
n Capsa donat de fanrilia Stirbu pentru mdndstire, iar domnul viceprimar Butnaru
icu Ti rdspunde cd incii nu s-a asfaltat acest drum.

Domnul consilier BArjovanu loan ia cuvAntul gi sustine cd in stabilirea prelului
) concesionare/vAnzare de terenuri pentru dezvoltarea unor afaceri, ar trebui sd
I lina seama, irn principal, de perspectiva de dezvoltare economicd a oragului, iar
:mnul viceprimar Butnaru Nicu ii rdspunde cd este ilegal ca in Consiliul local sd

4

din

il''
t/e
se
tdor



se aprobe preturi de vlnzarelconcesiune mai mici decAt cele ce rezultd din
rapoartele de evaluare.

Domnul consilier Uleia lon este de pdrere cd s-a gregit atunci cdnd s-a ftribuit
un teren din Mdrceni cdtre familia Matei Victor, iar atunci cAnd se va adrenaja
terenul din fata cregei trebuie ca gi acest proprietar sd-gi amenajeze terenf l sdu,
iar domnul primar aratd cd in aceastd zond mai sunt gi alte nereguli cel{rebuie
Tnldturate (un alt cetdtean din zond ,,s-a intins" prea mult cu gardul).

Domnul primar aratd cd mai sunt ilucrdri de executat, cum ar fi pia[et{ de la
Gard.

in continuare, domnul primar ureazd consilierilor gi tuturor persdanelor
prezente ,, sdrbdtori fericite " cu ocazia Pagtelui Ortodox.

$edinta se Tncheie.

PRE$EDTNTE DE $ED|NTA SECRETAR irurOCMr
Ciucinel Ecaterina Spiridqn loan av, Jiranu Vasile
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