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JUDETUL NEAMT
oRAguL BtcAZ

CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL
al gedinfei ordinare din 30. 09.2017

Consiliul local al oragului Bicaz s-a intrunit in gedinld ordinard, astdzi 30
martie 2017, orele 15,00, in sala de gedin{e de la parterul blocului ANL din
str' Piatra Corbului nr.13 A, fiind convocat prin dispozilia primarului nr.g2 din
23.03.2017, ctt urmitoarea ordine de zi:

1' Proiect de hotdrAre privind alegerea preqedintelui de sedinti;
2. Proiect de hotdrAre privind aprobarea dezlipirii, in doud loturi, a unei

suprafele de teren aflatd in domeniul privat al orasului Bicaz:
3' Proiect de hotdrAre privind aprobarea contului anual de executie a

bugetului local al oraqului Bicaz pentru anul 2016;
4' Proiect de hotirAre privind aprobarea ddrii in folosinti gratuitd a unui teren

din domeniul public al oragului Bicaz, cdtre stafiunea Biologica ,,petre Jitariu"-
Potoci, ce apar{ine Universitetii ,,Alexandru roan cuza" din laii;

5. Proiect de hotdrAre privind Tnsugirea unui raport de evaluare gi aprobarea
vAnzdrii prin licitatie publici a unui teren din domeniul privat al oragului Bicaz;

6' Proiect de hotdrAre privind insugirea inventarului reactualizat al bunurilor
ce alcdtuiesc domeniul public 9i privat ar oragului Bicaz;

7. Proiect de hotir6re privind aprobarea parteneriatului cu Inspectoratul
$colar Judelean Neamt, pentru organizarea gi desfigurarea Concursului
National de Fizici Evrika;

I' Proiect de hotdrdre privind aprobarea exploatirii gi valorificdrii prin licitalie
publicd a unor cantititii de material lemnons;

9. Proiect de hotdrdre privind modificarea gi completarea actului constitutiv gi
statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitard "AeuA NEAMJ,,;

10. Proiect de hotdrAre privind modificarea gi completarea actului constitutiv gi
statutului Asocia{iei de Dezvoltare Intercomunitard,'AeuA NEAMJ,,;

11' Proiect de hotdrAre privind insugirea unor rapoarte de evaluare gi
aprobareavlnzdrii directe a unor terenuri din domeniul privat al oragului Bicaz;

12. Proiect de hotdrdre privind alocarea sumei de 8000 lei din nugltut local,pentru incheierea unui contract cu o firmd de pazd, in vederea aJigurerii pazei
pentru elevii Liceului ,,Carol I Bicaz',',

13. Proiect de hotdrOre privind aprobarea contractului de administrare al
domnului Humd Adrian, administrator al Societatii Comerciale ,, PUBLISERV
EJICAZ" S,R.L.;



14' Proiect de hotdr0re privind instituirea, prin Regulament, a taxei speciale
de salubrizare in cazul prestaliilor de care beneficiazd utilizatilizatorii fdr6
contract cu operatorul;

15' Proiect de hotdrdre privind aprobarea bugetului local al oraEului Bicaz pe
anul 2017;

16. Proiect de hotdrdre privind modificarea gi completarea inventarului
bunurilor care apar[in domeniului public al oragului 

-Bicaz 
jude[ul Neam!, atestat

prin H.G. nr.135612001 , modificatd gi completatd prin H.G. nr.asotzooz;
lT.Proiect de hotdrAre privind aprobarea solicitdrii de trecere din domeniul

public al statului gi in administrarea Ministerului Administra[iei gi Internelor, prin
Inspectoratul de P_olilie al Judelului Neamt, in domeniul publi-c al oragului Bicaz gi
in administrarea Consiliului Local, a imobilelor situate in str. Aaralului nr. 33,
clddire administrativd, impreund cu terenul aferentin suprafald de T1Sm.p $i 2
boxe impreund cu terenul aferent in suprafald de 604 m.p. lfostul sediu al F,oliliei
oragului Bicaz);

18. Proiect de hotdrfire privind aprobarea Regulamentului privind normele de
gospoddrire, intretinere, curdlenie gi esteticd in oragul Bicaz;

19' Proiect de hotdrdre privind inregistrarea Tn domeniul public a unor terenuri
situate Tn intravilanul 9i extravilanul oragului Bicaz, reprezentdnd albia pArgului
Bagei;

20. intrebiri, interpeldri.
Sunt prezenli toli cei 15 consilieri alegi.
Sunt prezenli domnul primar Nicolae Sdldgean, personal din aparatul de

specialitate al primarului, reprezentanti ai presei locale.
Doamna consilier juridic Pop- Razbuc Adriana, inlocuitoarea domnului

Spiridon loan, secretarul oragului, Tntreabd pe consilieri daci sunt observalii la
procesele verbale al gedintelor anterioare din 23 februa rie 2017 gi 15 martie
2017, iar domnii consilieri nu fac niciun fer de obiecliuni.

Supuse la vot, cele doud procese verbale sunt aprobate cu votul pentru al
unanimitdlii consilierilor prezenti, dupd care dosarele de gedinld sunt
numerotate, legate 9i sigilate, conform legii.

Domnul primar Nicolae SdlSgean supune aprobdrii consilierilor introduoerea
pe ordinea de zi a proiectelor numerele 17 , 18 gi 19, care nu au fost dezbdtute in
comisii, ardtdnd cd acestea sunt urgente gi cd, datd fiind convocarea prezentei
gedinte ordinare, nu mai e oportund convocarea ulterioard a unei alte sedinte
extraordinare.

Consilierii aprobi in unanimitate ( cu vot ,, pentru") introducerea pe ordinea
de zi a celor 3 proiecte de hotdrAri, domnul primar prezintd ordinea de zi, in
formd finald ( incluzdnd gi cele 3 proiecte) gi o supune la vot, iar aceasta este
aprobatd cu votul pentru al unanimitd{ii consilierilor prezenli.

Domnul primar informeazd Consiliul cd mandatul de pregedinte de gedin[d
al domnului consilier Oprea Dragomir"a incetat, multumegte acestuia pentru
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activitatea depusd gi solicitd consilierillor si facd propuneri pentru un nou
pregedinte de gedinla.

Domnul consilier Apopei Mihai propune ca pregedinte de gedinla pentru
urmdtoarele 3 luni sd fie doamna consilier Budacd Florica. Nu mai sunt alte
propuneri.

Supusi la vot, propunerea domnului consilier Apopei l\ilihai este aprobatd cu
votul pentru al unanimititii consilierilor.

Doamna Budaci Florica, pregedintele de gedin(d nou ales, preia
conducerea gedinfei gi prezinti proiectul nr.2.

Cele 3 comisii de specialitate prezintd aviz'favorabil. Nu sunt discutii.
Supus la vot, in condiliile legii, proiectul nr.2 este aprobat cu votul pentru al

unan imitilii consilierilor.
Doamna pregedinte de gedinfd prezintd proiectul nr.3.
Cele 3 comisii de specialitate prezintd avizfavorabil. Nu sunt disculii.
Supus la vot, in condifiile legii, proiectul nr.3 este aprobat cu votul pentru al

unanimitd[ii consilierilor.
Doamna pregedinte de gedinfi prezintd proiectul nr.4.
Cele 3 comisii de specialitate prezintd aviz favorabil. Nu sunt disculii.
Supus la vot, in condiliile legii, proiectul nr.4 este aprobat cu votul pentru al

unanimitd[ii consilierilor"
Doamna pregedinte de gedinfd prezintd proiectul nr.s.
Cele 3 comisii de specialitate prezintd avizfavorabil. Nu sunt discu[ii.
Supus la vot, in conditiile legii, proiectul nr.5 este aprobat cu votul pentru al

unanimitdfii consilierilor.
Doamna pregedinte de gedin[d prezintd proiectul nr.6.
Cele 3 comisii de specialitate prezintd avizfavorabil. Nu sunt disculii.
Supus Ia vot, in condi[iile legii, proiectul nr.6 este aprobat cu votul pentru al

u nanimitdtii consilierilor.
Doamna pregedinte de gedinli prezinti proiectu I nr.T.
Cele 3 comisii de specialitate prezinti aviz'favorabil. Nu sunt disculii.
Supus la vot, in conditiile legii, proiectul nr.7 este aprobat cu votul pentru al

unanimititii consilierilor.
Doamna pregedinte de gedin{i prezinti proiectul nr.g.
Cele 3 comisii de specialitate prezintd aviz favorabil. Nu sunt disculii.
Supus la vot, in condi{iile legii, proiectul nr.8 este aprobat cu votul pentru al

unanimitdtii consilierilor.
Doamna pregedinte de gedinli prezintd proiectul nr.9.
Cele 3 comisii de specialitate prezintd avizfavorabil. Nu sunt disculii.
Supus la vot, in condiliile legii, proiectul nr.9 este aprobat cu votul pentru al

unanimitdlii consilierilor.
Doamna pregedinte de gedinli prezintd proiectul nr.10.
Cele 3 comisii de specialitate prezintd aviz'favorabil. Nu sunt disculii.
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Supus la vot, in condiliile legii, proiectul nr.10 este
unanimitdlii consilierilor.

aprobat cu votul pentru al

Doamna pregedinte de gedinla prezinti proiectul nr.11.
Cele 3 comisii de specialitate prezintd aviz favorabil. Nu sunt disculii.
Supus la vot, in conditiile legii, proiectul nr.11este aprobat cu votuj pentru al

unanimitdlii consilierilor.
Doamna pregedinte de gedinfi prezinti proiectu I nr.12.
cele 3 comisii de specialitate prezintd aviz favorabil.
Domnul consilier lstrate Mihaite intreabd cum va fi platit personalul de pazd,iar domnul viceprimar Butnaru Nicu ii rdspunde cd plata se va face cu 13,20

lei/ord.
Supus la vot, in condiliile legii, proiectul nr.12 este aprobat cu votul pentru al

unanimitdlii consilierilor.
Doamna pregedinte de gedin[i prezintd proiectul nr.13.
cele 3 comisii de specialitate prezintd avizfavorabil.
Domnul lstrate Miheite intreabd dacd dupd 6 luni, se va organiza concurs

pentru administrator, iar domnul primar ii rdspunde ca dupa 6 luni mandatul
domnului Humd se poate prelungi p0ndL la angajarea prin concurs a
administratorului permanent, administratorul permanent putAnd fi chiar domnul
Humd, dacd acesta se va inscrie la concurs gi va fi admis.

Supus la vot, in conditiile legii, proiectul nr.13 este aprobat cu votul pentru al
u nan imitdtii consilierilor.

Doamna pregedinte de gedinfd prezinti proiectul nr.14.
cele 3 comisii de specialitate prezintd aviz favorabil.
Domnul lstrate Miheile intreabd cum se tarifeazd gunoiul la persoanele cu

contract, iar domnul viceprimar Butnaru Nicu ii raspunde cd se percep 7,50
lei/m.c. la persoanele fizice, la persoanele juridice ciica 3 lei/tond, cd mai existd
un tariff pentru zonele rurale precum zona Potoci, unde se percepe circa 2
lei/tond.

Domnul primar senmnaleazd cd in Dodeni familiile de rromi iau alti rromi din
alte localitafi Tn spatiu gi implicit, cregte cantitatea de degeuri pe gospoddrie sau
unitate locativd gi cd nu existd nicio dispozilie legald prin care sd se poatd
stopa acest fenomen.

Supus la vot, in conditiile legii, proiectul nr"14 este aprobat cu votul pentru al
unanimitd[ii consil ierilor.

Doamna pregedinte de gedinfi prezintd proiectul nr.15.
Cele 3 comisii de specialitate prezintd avizfavorabil.
Domnul lstrate Mihaita cere ldmuriri domnului Stanciu Viorel despre unele

sume inscrise in buget, iar domnul Stanciu Viorel Ti face clarificdrile necesare.
Domnul primar aratd cd, in ceea ce privegte investiliile, va fi achizi[ionat un

tocdtor de crengi, din banii de la ,,autofinanlate".



Domnul lstrate Mihaite Tntreabd cAt s-a alocat pentru activitdli sportive, iar
domnul Stanciu Viorel ii rispunde cd suma alocatd sportului este de 100.000 lei,
din care se vor acoperi cheltuielile cu concursul de gah gi alte cheltuieli.

Domnul primar aratd ci, degi bugetul este ceva mai mare decAt cel de anul
trecut, nu ne permitem sd finanldm un volum mare de investitii, intrucit au
crescut cheltuielile cu salariile, s-au acoperit cheltuielile pentru invd[dm0nt,
sdndtate, persoane cu handicap, ajutoare sociale etc.

Domnul lstrate Miheite intreabd de ce s-au alocat 200.000 lei pentru
Grddinifa, iar domnul viceprimar ii rispunde cd nu s-au finalizat lucrdrile,
trebuiesc montate panouri solare, trebuie amenajat un loc de joacd pentru copii ,

imprejmuit cu gard. se vor mai accesa gi fonduri europene.
Domnul primar aratd cd programul de investifii va putea fi suplimentat in caz

cd se vor identifica noi resuse bugetare.
Supus la vot, in condiliile legii, proiectul nr.15 este aprobat cu votul pentru al

unanimitdtii consilierilor.
Doamna pregedinte de gedinli prezintd proiectul nr.16.
Cele 3 comisii de specialitate prezintd aviz favorabil. Nu sunt discu[ii.
Supus la vot, Tn conditiile legii, proiectul nr.16 este aprobat cu voiul pentru al

u nanimitS[ii consilierilor.
Doamna pregedinte de gedinfi prezinti proiectul nr.17.
Cele 3 comisii de specialitate prezintd aviz'favorabil. Nu sunt discufii.
Supus Ia vot, in condiliile legii, proiectul nr.17 este aprobat cu voiul pentru al

unanimitdlii consilierilor.
Doamna pregedinte de gedinld prezinti proiectul nr.1g.
cele 3 comisii de specialitate prezinti avizfavorabil.
Domnul lstrate_ Mihaile intreabi ce mdsuri se vor lua Tmpotriva Companiei

Jude[ene APA SERV SA care, de multe ori nu reface asfaltul in urma
interventiilor la instalaliile de api, iar domnul viceprimar Butnaru Nicu este de
pdrere cd aceastd companie ar trebui atat amendatd, cat gi obligatd sd refacd
asfaltul in urma acestor intervenfii , cd ar trebui sd i se impun-a avii de sdpdturd,
cAt qi constituirea unei garanlii bdnegti, intr-un cont bancar, Tn favoarea primiriei
Bicaz, iarin cazcd nu va reface asfartul sd ise relind acea garanlie.

Domnul Luca Vasile , architect gef, prezent la $edinli, alirmd cd ApA SERVSA solicitd aviz de sdpdturi la lucrdrile urgen{e, dar multe lucrdri le
incred int eazd u nor su bcontractan[i.

Domnul viceprimar aratd ci APA SERV face intervenlii de refacere a
asfaltului doar atunci cAnd se aduni mai multe asemenea lucrdri, ei nu
deplaseazi utilajele doar pentru o singurd groapd de acoperit gi refacut asfaltul.

Domnul consilier Ursu Viorel intreabd dacd este sanclionita scoaterea pe
domeniul public a animalelor de companie fdrd ca pei*oanele insolitoare a
acestora sd poarte mituricd gi galeatd in caz cd acesie animale, din necesititi



fiziologice ar putea murddri spaliul public, iar domnul primar aratd cd aceastd
faptd este sanctionatd prin ,, Regulamentul" supus dezbaterii.

Domnul consilier Zafton Dumitru- Cristian pune accent pe curi{area ganlurilor
de pe marginea drumurilor, iar domnul primar aratd cd ,, Regulameniul', 

,

cuprinde astfel de prevederi.
Domnul viceprimar Butnaru Nicu este de pdrere ci trebuie montate camere

video pe strdzi p_entru a supraveghea pistrarea curdleniei oragului, iar domnul
consilier Ursu Viorel este de pdrere cd trebuie insistai asupra educaliei prrivind
curdtenia.

Supus la vot, in conditiile legii, proiectul nr.18 este aprobat cu votul pentru al
unanimitSlii consilierilor.

Doamna pregedinte de gedinfd prezinti proiectul nr.19.
Cele 3 comisii de specialitate prezintd avizfavorabil. Nu sunt discufii.
Supus la vot, in conditiile legii, proiectul nr.19 este aprobat cu votut pentru al

unanimitdlii consilierilor.
Se trece la punctual 20 al ordinii de zi, privind intrebiri, interpeldri.
Domnul Ulrsu Viorel susline cd asocialiile de creqtere a animalelor trebuie

sd-gi angajeze paznici , pentru ca animalele sd fie supraveghetate, iar domnul
viceprimar ii rdspunde cd angajarea de paznici este prevazutd ca 9i clauzd in
contractele de pdgunat gi cd reprezentanlii acestor asocialii trebuie convocali la o
gedin[i, intrucdt pdgunile nu sunt curilate cum trebuie.

Domnul Ursu Viorel afirmd cd, degi li s-a atribuit lemn pentru stAni, nu a vdzut
nici stAnd amenajatd conform standardelor europene.

Domnul consilier Oprea Dragomir informeazd Consiliul cd Tn zona floririei
de lAnga Librdria,,Bibliopolis" trebuiesc reparate scdrile ce urcd in pia[a. De
asemenea, mai aratd cd drapelele arborate la unele institulii publice sunt
deteriorate gi trebuie inlocuite cu altele noi, iar domnul primar ia act der cele
semnalate.

Domnul consilier Mdrdscu Claudiu Constantin aduce in atenfia Consiliului cd
trebuiesc instalate toalete publice in diferite zone din orag, iar domnul primar ii
rdspunde cd acesta este un deziderat al conducerii primdriei gi se va urmdri
realizarea lui cAt mai devreme, cAnd se vor identifica resursele financiare. De
asemenea, domnul consilier Mdrdscu Claudiu Constantin igi exprimd dorinla de
a se infiinla un CIub al pensionarilor, iar domnul primar ia act de aceastd
solicitare.

Doamna consilier Popescu Maria lulia aduce la cunogtinla Consiliului ca
terenul din curtea Liceului ,,Carol l" Bicaz este prea mic pentru activitd[ile
sportive ale elevilor gi cd trebuie identificate noi terenuri pentru baza soprtivd a
acestui liceu, iar domnul viceprimar aratd cd mai intdi trebuie asfaltat acest
spatiu din curtea liceului. Domnul consilier Oprea Dragomir aratd cd parte din
baza sportivd a liceului se afld in zona fostului camin ce gdzuieste in prezent
Judecdtoria Bicaz, iar domnul primar informeazd Consiliul c5, odatd ce se va
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reusi reabilitarea termicd a liceului ( cu centrald termicd pe gaz ), se va elibera
spatiul actualului depozit de lemne, care va fi folosit ca bazl sportivd.

Domnul consilier lstrate Miheite aratd cd trebuie amenajate spa[iile de la cele
doud nivele ale internatului liceului (parter gi etaj l), care apariin Tn prezent
primiriei, iar domnul viceprimar ii rdspunde cd pentru a accesa fonduri europene
in acest scop, trebuie sd preluim intregul internat.

Domnul consilier lstrate Mihaite aratd ci problema transportului ilegal de
personae nu s-a rezolvat, cu toate cd Tn zona magazinului Sylky s-a instalat
semnul ,, parcarea interzisd". De asemenea, arald ci trebuie amenajat un
avizier in zona centrald, pentru diverse anunluri, iar domnul primar ii raspunde
cd degi s-a amenajat un asemenea avizier, acesta nu e folosit gi apar anun[uri
diverse, lipite pe stAlpi.

Domnul viceprimar aratd ca salariul administatorului PUBLISRV SRL, se va
negocia cu AGA gi Primarul, ca reprezentan[i al Consiliului Local, in funclie de
performa nlele economice ale societdfii.

Nemaifiind probleme de discutat, doamna pregedinte de gedin[i declard
gedinta Tnchisd.

PRE$EDINTE DE SEDINTA
BUDACA FLORICA

SECRETAR
SPIRIDON IOAN

intocmit:
av. 1Annruu vAStLE




