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ROMANIA
JUDETUL NBAMT
ORA$UL BTCAZ

CONSILIUL LOCAL

PROCES VBRBAL
al SediqTei ordinare din 25.0g.2016

consiliul local al oraqului Bicaz s-1i1try1lt?n gedinfdordinard, astdzi 25 august20l6, orele 15,00,in sala de gedintre de Ia parterul blocului ANL di; str.'piatra corbului nr.13 A, fiind convocat prindispozilia primarului nr. 205r22.0g.20r6,cu urmdtoarea ordine de zi:l ' Proiect de hotbrdre privind incetarea de drept a mandatului de consilier local a domnului popovici
Petru! gi declararea cavacanta locurui consilieruru iin cauzit;2' Proiect de hotdrdre privind validarea rnandatului de consilier Iocal al domnului oprea Dragorrrir;3' Proiect de hotdrare privind rectificareabugetului local al oragului Bicazpe anul 2016;4' Proiect de hotdrare privind aprobarea ?nregistrbrii ?n domeniul privat al oragului Bicaz a urorsuprafe{e de teren;

5' Proiect de hotdrdre privind modificarea componenlei consiliului de adpinistrafie al SpitalulLriordsenesc ,,Sffintul Ierarh Nicolae,' _Bicaz;
6' Proiect de hotdrdre privind numirea rep rezentanlilor consiliului Local in consiliul de adnrinistra{iegiin comisia pentru evaluarea gi asigurareacatiial;i din caorul Liceului ,,carol 1,, Bicaz;
7 ' Proiect de hotdrdre privind numirea reprezentanlilor consiliului Local ?n consiliul de admi'istraliegi in cornisia pentru evaluarea gi aslgurare" Lriialii din cadrul gcolii Gimnaziale nr. I Bicaz(Mdrceni);
8' Proiect de hotdrare privind aprobarea ?nchirierii de cStre Spitalul ordsenesc ,,sf6ntul Ierarh Nicolae,,

-Bicaz a spafiilor Iibere din incinta acestuia;
9 ' Proiect de hotdrare privind aprobarea incheierii unui contra ct d.e achizilie cu o societate specializatdgi autorizatd care s6 prestezeservicii de ecarisaj p.n,* o.uq ur Bicaz;l0' Proiect de hotdrdre- privind aprobarea executdrii lucrdrilor de compartimentare gi modernizare aspaliilor inchiriate de s.c. BELLADONNA sRL, ,itrat" laparterul policlinicii Btcaz;ll' Proiect de hotbrdre privind completarea invetarului terenurilor disponibile care pot fi atribuite infolosin{b gratuitd tinerilor, poirivit Legii nr. rcbooE (inventar aprobat prin Il.c,I-. nr.
, _ 11129.01.2004, conpletat prin H.C.L . nr, +012q.04.2014;;
l2' Proiect de hotdrare Pf]ind aprobarea modificdrii organigramei ;i Statului de funclii din cadrul
. ^ 

Spitalului ordgenesc ,,Sffintul ierarh Nicolae,, _Bicazi
l3' Proiect de hot[rare pentru aprobarea contractului colectiv de muncd. al personalului contractual dincadrul aparatului de specialitate al Prima.rlui, ,"rp".tiv al consiliului Local, incheiat intre pr:irndrie;i reprezentalii salariafilor; :

l4' Proiect de hotdrdre pentru aprobarea casdrii unor obiecte de inventar gi a unor mijloace fixe ale
, - Spitalului ordgenesc ,,Sffintui Ierarh Nicolae,, *Bic,az;
l5' Proiect de hotdrare privind insuqirea unui raport de evaluare ;i aprobarea inchirierii prin Iicitaliepublic[ a unor suprafele de teren din domeniui public ar oraqurui Bicaz;16' Proiect de hotdrare privind insuqirea raportului de evaluaie gi aprobarea ?nchirierii prin licitaliepublicd a unui spafiu din incinta',cregei rrrrar"*i (preluatd de oragul Bicaz de laS'C'HEIDELBERGCEMENT ROMANIA sA, frin contractut de comodat nr. 649g din04.07.2016);
l7' Proiect de hotdrdre-privind aprobarea Acordului de parteneriat intre oraqul Btcaz,prin corrsiliurlocal 9i Asocialia,,c.S.cimentrl Bi"ur", in vederea desfdgurdrii competiliei ,,Turul campionatuluiLiga a IV-a de Fotbal Neamt:
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I8. Proiect de hotirAre privind aprobarea marcdrii, expioatdrii gi valorificdrii prin licitalie publicd a unor
cantitdli de material lemnos din Partida 2147 UPI Bicaz,ua2\Ao/o (natura produs:principale, volum
668 m.c.) qi Partida 2148 U.P.I Bicaz ,ua20AYo ( natura produs: principale, volum 409 rn.c.);

l9. Proiect de hotdrAre privind inregistrarea in domeniul public al oragului Bicaz a unei construc{ii gi a
terenului aferent (Grddinila cu orar prelungit ,,Lumea copiilor", cu regim de indtlirne S+P-FI E+M);

20. Proiect de hotdrAre privind insugirea rapoartelor de evaluare gi aprobarea inchirierii prin licitalie
public6 a unor terenuri din domeniul privat al oragului Btcaz;

2l . Proiect de hotdrAre privind aprobarea suplimentdrii, cu un autoturism Dacia Logan Mcv Plus (pe
benzind), a Listei de investilii pe anul 2016 a Spitalului Or[qenesc ,,SfAntul Ierarh Nicolae"- Bicaz'
22. Intr ebdri, i nterp eldri.
Sunt prezenti 12 din cei 15 consilieri aleqi, absenli motivat fiind domnii Apopei Mihai gi Apostolescu

D. Daniel.
Este prezent domnul Oprea Dragomir, propus a fi validat in funclia de consilier local, potrivit

proiectului nr.2.
Sunt, de aselrenea, prezen\i, prirnarul oragului Bicaz, domnul Nicolae Sdldgean, personal din cadrul

aparatului de specialitate al primarului.
Doamna consilier juridic Pop Rdzbuc Adriana, inlocuitoare a domnului Spiridon loan, secretarul

oragului ( in concediu de odihnb), supune la vot procesele verbale ale gedinlelor consiliului local din luna
nai 2016 ( se solicitd votul consilierilor ce au delinut aceastd funclie qi in legislatura trecutd) cAt gi procesul
verbal al gedinfei ordinare din luna iulie 2016.

Ambele procese verbale au fost aprobate in unanimitate de cbtre consilierii in caLtzd, prezenli la gedin!d,
iar dosarele de sedinf[ au fost numerotate, legate gi sigilate, conforrn legii.

Domnul primar Nicolae S[l[gean prezintl, ordinea de zi qi o supune aprobbrii consilierilor prezenli, iar
aceqtia o aprob6, in unanirnitate.

Conducerea gedinlei este preluatd de domnul consilier Florea Constantin, pregedinte de gedin!6, care
prezintd proiectul nr.I .

Consilierii prezenl,i, in unanimitate, iau act de incetarea de drept a mandatului de consilier local a
dornnului Popovici Petru! gi declararea ca vacant a locului consilierului in cauz\..

Se trece la punctul nr.2 al ordinii de zi, privind validarea mandatului de consilier local a domnului Oprea
Dragomir.

Preqedintele comisiei de validare, domnul consilier Zafton Dumitru- Cristian prezintd procesul verbal
gi raportul acestei comisii, prin care se propune validarea mandatului de consilier local a domnului Oprea
Dragomir, dupd care domnul Oprea Dragomir, cu mdna pe Biblie gi pe Constitulie, citegte qi apoi semeazh

.f urdrnAntul de consilier local, in condiliile legii.
Dupb depunerea jur[mAntului, i se aduce la cunogtin]d domnului consilier Oprea Dragomir cd va f'ace

parte din aceeagi comisie de specialitate din care a fbcut parte domnul Popovici Petru!, al cdrui rnandat a
incetat.

Consilierii prezenti, sunt, in unanimitate, de acord, cu includerea dornului Oprea Dragomir in
componenla Comisiei de Culturd.

Domnul presedinte de gedin{d, Florea Constantin prezintd proiectul nr.3.
Cele 3 comisii de specialitate prezintl, aviz favorabil. Nu sunt disculii.
Supus la vot, proiectul nr.3 este aprobat cu votul pentru al unanimitdlii consilierilor prezenli (13

consilieri, inclusiv domnul Oprea Dragomir, validat conform punctului 2 al ordinii de zi).
Domnul pregedinte de qedinll prezintd, proiectul nr.4.
Cele 3 comisii de specialitate prezintdavtzfavorabil. Nu sunt discu{ii.
Supus la vot, proiectul nr.4 este aprobat cu votul pentru al unanimit[1ii consilierilor prezenli.
Domnul pregedinte de qedin!6 prezintd proiectul nr.5.
Cele 3 comisii propun disculii in plen.



Dornnul za[ion Du'ritru- cristian or-oqrn'" ca din consiliul de administralie al SpitalLrluior6senesc 
"Sfbntul Ierarh Nicolae" - Bicaz sd facd parte doamna Budacd FIorica, iar ca supleant domnu ILuca Cristinel.

Doamna Budacd Florica propune ca din consiliul de adminis tra\ie alspitalului ordEenesc ,, Sffintu IIerarh Nicolae" *Bicaz sd mai facdpartedomnul Florea constantin, iar ca supeant dornnul BulaiDaniel.
Se supun la vot, impreund, cele doud propuneri.
cu cu I0 voturi pentru, 1 vot impotiiva gi 2 abtrineri, consiliul a hotdrat ca membri cu drepturidepline in Consiliul de adrninistrafie at Spitatutui o.ar,.nrr"

;rfflgfi?Hi:if";";i.l?i,|,i.ie doamna Budacd Florica si dl. Florea consranrin, iar ca sLrplea'ii

Domnul pregedinte de gedinfd prezintdproiectul nr.6.
Cele 3 comisii propun disculii in plen.
Domnul Florea constantin ptopun. ca reprezentan{i ai consiliului Local in consiliul deadministra{ie al Liceului ,,carol I" Bi"ursd fie domnii consilieri Apopeivtit ui, Butnaru Nicu gi Lucacristian' iar ca reprentantd a consiliului local in comisiapentru evaluarea;i asigurarea calitalii dincadrul acestui liceu sd fie doamna popescu Iuria. Nu mai sunt arte propuneri.
Supusa la vot, propunerea domnuiui Florea constantin este aprobaia cu g voturi pentru gi 5 ablineri.Domnulpreqedinte de gedinfd prezintdproiectul 

"..i, pri"i"d numirea reprezentanlilor co^siliLrlLriLocal in consiliul de administratie ;i ?n comisia pentru 
"uuiru."u 

gi asigu.u.* a calitdtriidin cadr:ul ;coliiGimnaziale nr. I Bicaz (Mdrceni).
Cele 3 comisii propun discutii in plen.
Doamna Budacd Florica ptopun. ca din consiliul de administra[ie alacestei gcoli s6 {bc6 partedomnii consilieri zafton Dumit;- cristian, Apopei Hain"i gi Istrate Mih6itd, iar din cornisia pentruevaluarea gi asigurarea caritdlii s6 facd parte domnur oprea Dragomir.
Dl' Istrate MihaiF propune ca din ionsiliul de administralie in loculdomnului Apopei Mihai propusde doamna Budaca 

lorlca, 1a faca parte domnul Branigte Bogdan, t'iind de acord cu restul persoanelorpropuse de doamna Budacd Florica.
se supune la vot prima propunere a doamnei Budaca Florica- care este aprobatdcu l0 voturi pentrr_rgi 3-abtrineri, iar supunerea ia vot a propunerii domnului Istrate MihaiF devine inutild.Domnul pregedinte de gedinld pr"iintaproiectul nr.g.
cele 3 comisii de specialit ate piezintd, uiit fuuorubil, dar soricitd dezbateriin plen privind procentuldin chirie ce revine Spitalului, intre20%ogi 50%.
Donrnul Istrate MilidiF propune'ca procentul de chirie ce ar trebui incasat de Spital sd fre de 20o/o,iar domnii Florea constantin si zuftonbum_itru- cristian prc,pun ca acest procent s6 fie de 50o/o.Se supune Ia vot propunerea domnului Istrate Mid;ii care intrunegte 5 voturi pentru qi g voturiimpotrivS.
Se supune la vot proiectul nr'8 ( cu procentul de chirie ce revine spitalului de 50%), iar acestaintrunegte 8 voturipentru gi 5 voturi impotrivd.
Domnul pregedinte de gedinfd, preziitaproiectul nr.9.
Cele 3 comisii prezintd,aviz favorabil.
Domnii zaf|on Dumitru cristian qi 

.lstrate Mihaita solicitd doomnului primar l6rnuriri asupraproiectului' iar domnul primar le rdspunde ca de-abia u"ulx uu aparut diosponibilitafi de transferare acdinilor comunitari Ia addposturile din Piatra Neamf $ii;r;, Neam{, iar cheltuielile se ridicd la circa500 lei/cap de animal.
Domnul Istrate Mihdita este de pdrere c[ ar trebui sanctionate persoanele care hrdnesc ai intreli'cAinii cornunitari.
Domnul ursu viorel aduce la cunogtinla consiliului cd proprietarii a 2 sau 3 spalii comercialealimenteazE. cdinii comun,itari gi aceste societ6fi ar trebui amendate.
Supus la vot, proiectul nr.9 este aprobat cu i2 voturi pentru gi o ablinere (Butnaru Nicu).



DomnuI pregedinte de gedin{d prezintd.proiectuI ir. I 0.
Cele 3 comisii de specialitate prezint\, aviz favorabil. Nu sunt disculii.
Supus la vot, proiectul nr.10 este aprobat cu votul pentru al unanimitSlii consilierilor prezenIi.
Domnul pregedinte de qedinld prezintdproiectul nr.l1.
Cele 3 comisii de specialitate prezintd aviz favorabil. Nu sunt disculii.
Supus la vot, proiectul nr.l 1 este aprobat cu votul pentru al unanimitdlii consilierilor prezenli.

Domnul pregedinte de gedinld prezintdproiectul nr.I2.
Cele 3 comisii de specialitate prezintd aviz favorabil. Nu sunt disculii.
Supus la vot, proiectul nr.12 este aprobat cu votulpentru al unanimitdlii consilierilor prezerrii.
Domnul preqedinte de gedinta prezint1. proiectul nr.l3.
Cele 3 comisii de specialitate prezintd aviz favorabil. Nu sunt discufii.
Supus la vot, proiectul nr.13 este aprobat cu votulpentru al unanimitSlii consilierilor prezenli.
Domnul pregedinte de gedinld prezintd proiectul nr.l4.
Cel e 3 com i si i d e speci al it ate pr ezintd, aviz fav or abil
Domnul Istrate MihAila intreabd pe domnul primar dacd suma de 43000 lei prevauti in proiectul

rectificdrii de buget include gi suma de 7000 lei, bani ce se dau prin programul Rabla, iar domnul prirnar
?i rdspunde cd da, iar in cAnd voucherul se va da, se va rectifica suma de 43000 lei, scdzAdu,se din ea
7000 lei, contravaloarea voucherului.

Supus la vot, proiectul nr.I4 este aprobat cu votul pentru al unanimitdlii consilierilor prezenli.
Domnul pregedinte de qedinld prezintdproiectul nr.15.
Comisiile Juridicd qi de Culturd, prezintl. avtz favorubil, iar Con-risia Economicd propune dezbateri in

plen.
Domnul Zafton Dumitru Cristian este de pbrere cd chiria ar trebui diferenliatd in funclie de sezon, iar

domnul Istrate MihAitA este de pdrere cd trebuie calculatd o chirie constantd pe toatd perioada anului.
Domnul Ursu Viorel este de pdrere c[ dacd dorim ca Bicazul sa devind oraq turistic, prelul de inchiriere

ar trebui sa fie cAt mai mic.
Domnr"rl primar Nicolae Sbldgean este de pdrere cd inchirierea trebuie fbcutd pe an calendaritic (1

iauarie- 3 1 decembrie), iar primul contract sd fie incheiat pentru perioada de la semnarea contractului, p6nd
la 3l decernbrre 2016.

Supus la vot, proiectul nr.15, cu amendamentulpropus de domnul primar, este aprobat cu votul pentru
al unanimitdlii consilierilor prezonl|

Dornnul pregedinte de gedinfd prezintdproiectul nr.16.
Cele 3 cornisii de specialitate prezintd avizfavorabil. Nu sunt disculii.
Supus la vot, proiectul nr.16 este aprobat cu votul pentru al unanimit[1ii consilierilor prezenli.
Domnul preqedinte de gedinla prezintd,proiectul nr.17.
Cele 3 comisii de specialitate prezintd. aviz favorabil. Nu sunt disculii.
Supus la vot, proiectul nr.l7 este aprobat cu votulpentru al unanimitdlii consilierilor prezenli.
Domnul pregedinte de gedinf[ prezintd proiectul nr. 1 8.

Cel e 3 com i si i de specialit ate prezintd aviz fav orcbil. Nu sunt d isculi i.
Supus la vot, proiectul nr.l8 este aprobat cu votul pentru'al unanimit[1ii consilierilor prezenli.
Domnu I presedinte d e gedinf d pr ezintd pro i ectul nr. I 9.

Cele 3 comisii de specialitate prezintdavizfavorabil. Nu sunt disculii.
Supus la vot, proiectul nr. 19 este aprobat cu votul pentru al unanimitIlii consilierilor prezenli.
Domnul pregedinte de qedinld prezintdproiectul nr.20.
Cele 3 comisii de specialitate prezintd avizfavorabil. Nu sunt disculii.
Supus la vot, proiectul nr.20 este aprobat cu votul pentru al unanimitdlii consilierilor prezenli.
Domnul preqedinte de qedinla prezintdproiectul nr.2l.
Cele 3 comisii de specialitateprezintdavizfavorabil. Nu sunt discufii.
Supus la vot, proiectul nr.21 este aprobat cu votul pentru al unanimitdlii consilierilor prezenli.
Se trece la punctul nr.22 al ordinii de zi, privind intrebdri, interpelbri.



Ia cuvantul domnul Istrate MihaiF care il inrJaba pe domnul primar ce s-a discutat la prefecturd inlegdturd cu curdlenia de pe laculBicaz.
Domnul ptimar ii rbspunde cd in gedinla de la Institulia prefecului- Judelul Neam!, la care auparticipat rcprezentanfii Asocialiei ,,Sens Civic", comandantul portului Bicaz,patronii de la Rot'rarl<SRL 9i de la Pensjunga. Lostrila, prirnarii din comunele riverane Lacului Bi"ar, s-a discutat despredemararea unei acfiuni de salubri zare a rnalurilor Lacului Bicaz,la carevor participa 300 de voluntaridin {ard gi alli voluntari locali, din cadrul localitdtrilor riverane Lacului Bicaz.Primbria Bicaz va sprijini aceastd acfiune cu voluntari locali gi cu rnateriale (saci pentru colectareagunoaielor 9i mdnugi)' La Baicu vom asigura camparea a 150 de voluntari din fard gi vorn asigr-rratransportul acestora cu vaporul pe lac.
Informeazd cd' 

.au. 
mai participat la.aceastd gedinfd reprezentantii Serviciului de Gospoddrire aApelor, ai Agen{iei de Proteclia Mediului, ai Hidroleiectrica SA, ai parcului Naiional ceahlbu pi aiAsocia{iei Vdn[torilor gi pescarilor.

Aceastb ac{iune vaavea loc in data de 24 septembrie2016,zi careva fi declar aLFtziuacurd{eniei.Se va ?ncheia un acord de pafteneritat intre primdria B,icazqi Asocialia
"Sens 

civic" pentru sprijinreaacestei acliuni gi se vor mobiliza tineri din Bicazpentru aceast' acliunede voluntariat.
Dornnul Istrate Mihditra aduce in discuJie problema fevilor de gaz din zonablocurilor ce treverserazaspafiile verzi gi a gurilor de aeresire d. p" spa{iile verzi,ardldnd cd acestea trebuiesc ingrijite qisemnalizate' iar domnul prirnar ii rdspunde ia uu oir.rta aceastd problernd cu reprezentanlii conrpanieide distribuf ie a gazului nretan.
Domnul consilier Mdrdscu claudiu constantin aduce la cunogtin{a consiliului cd la lzvorulMuntelui un capdt de pod s-a ddrdmat qi a.cdzutin apa, iu, Jornnut viceprirnar Butnaru Nicu ii rdspundecd s-a reconstruit capdtul de pod, iar cel vechi, cdzut, se va ridica din ap6, c6 lucrarea de refacere anralului qi de consolidare a drumului, pentru care s-au prirnit de ra Guve ri tqq.Ioolei, va fi ,,ridicat5.,,pe SEAP
Domnul primar informez[ consiliul cd se vor mai obline bani gi pentru amenajdrile de Ia Izvoru Alb,Potoci, rdul Bicaz qi piatra Corbului.
Don-rnul consilier Bulai Daniel aduce 1a cunogtinla prirnarului c6 trebuie inlocuite unele becuri lastalpii de iluminat, iar domnul viceprimar ii raspunde cd'trebuiesc schimbate unele l[mpi, in intregime.Domnul consilier oprea Dragomir a{u9e la cunogtinla consiliurui cd recent s-au implinit 100 cleani de la intrarea Romaniei in Primul Razboi Mondial, eveniment ce a fost pus in evide'ld de postul deRadio Bicaz' iar domnul primar invitd consilierii gi personalul primdrirei s6 fie preze'{i in ziua de vineri26 august20l6lamonumentul eroilor din Bicaz p""tr" p"*enirea eroilor din acest rdzbot,pomenire pecare o vor face qi alte 99 localitdli de l6ngd fosta granitri a i,rrp"riutui Austro-Ungar.Domnul Ursu Viorel aduce la cunogiintra priilarulri 

"a 
int 

" 
gospoddria sl*ion Mihai gi bisericatrebuie rnontat un stdlp de energie electricd gi trebuiesc iour"tulr 

"of,u"ii, 
iar domnul primar il asigura cdse va ocupa de aceste probleme.

Domnul primar mai informezd consiliul ca face eforturi pentru menlinerea in f-unc{iu're a gcoliiprimare de Ia Secu' unde invafd 4 elevi ce nu pot 4"" nuu.iu ra arte qctli, arata cd se fac pregatiripentru intrarea in noul an gcolar.
Domnul Istrate Mihdjtra este de pirere cd.trebuie amenajat un roc de joacd Ia Grddinila, iar domnulprimar il informeazd, cd. deocarndati nu sunt bani pentru amenajarea rui.Domnul Florea constantin infiormeazd consiliul ca trebuie reactualizatRegulantul de fbnclionareal consiliului local gi cd va transmite aceasta domnurui secretar.

Domnul prirnar anunld consiliul ci la inceputul lunii septembrie va intra in concediu de odihnd.De asemenea' informe azd' cdau inceput demersuri p*rrtru anveloparea blocurilor de loeuinfe , dar cE,trebuie acordul a 2/3 din numbrul membrilor.frecarei aso.iulil o. p.op.i.ta.l. confbnn noului ghid definan{are' reabilitatea blocurilor inseamnd qi inlocuirea ferestreror cu ferestre termopan, i'chidereabalcoanelor cu termopan, reabilitarea instalaliilor de utiriialioin spafiile comune gi subsoluri. Se doreSte
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9i reabilitarea sediului actualei primdrii, iar pe perioada lucrdrilor trebuie mutat personalul in alta locatrie
provizorie. Sunt analizate 3 localii ce se preteaz\. pentru un nou sediu de primdrie: locul unde e sediul
actual al pompierilor, locul unde e fostul sediu al Clubului Copiilor pi locul fostei clddiri a Forestar SA,
care a fost demolata ( in spatele BCR Bicaz). Sunt insd probleme cu fiecare din aceste terenuri: din
terenul limitrof sediului pompierilor s*au donat acum 8 ani cdtre Parohia ,, SfAntul Gheorghe" Bicaz
800 m.p. pentru constructia unei capele mortuare, pentru terenul de la Forestar, conducerea acestei
societdli nu a rdspuns nici acum la cele 3 propuneri de negociere, iar pentru fostul sediu al Clubului
Copiilor gi terenul aferent s-a luat legitura cu actualii proprietari, care sunt dispugi sd vAnd6, dar solicitb
un pret mare, cu compensarea din pre{ul de vdnzarc, a impozitului datorat pe cl[dire.

Domnul Istrate Mihditrd este de pdrere cd un teren disponibil pentru construclia unui nou sediu de
primdrie ar putea fi qi zona internatului liceului ,, Carol I" Bicaz.

Nernaifiind alte disculii, domnul pregedinte de gedinld declard gedinla inchisS.

PRE$EDINTE DE $EDINTA SECRETAR
Florea Gonstantin Spiridon loan

it{tocrvltr
av. l-6ranu Vasile


