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ROMANIA
JUDETUL NEAMT
ORA$UL BICAZ

CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL
af gedinei ordinare din 27 .04.2017

a

Consiliul local al oragului Bicaz s-a intrunit in gedinte ordinari, asEzi 27
ap{ilie 2017 , orele 1|i,00, in sala de gedinte de la parterul blocului ANL din str.
Piatra Corbului nr.13 A, fiind convocat prin dispozilia primarului nr.121 din
21 .04,2017, cu urmitDarea ordine de zi: t

1. Proiect de hotdrare privind aprobarea Acordului de parteneriat incheiat
inlre Primiria oragului Bicaz gi Asociatia,, piatra Corbului '; Bicaz, avand ca
obiect redactarea tfimestriald a revistei de arte, culturd gi Iiterature ,,piatra
Corbului" Bicaz;

2, Project de hotdrare privind aprobarea modificdrii organigramei 9i a
statului de func{ii din cadrul Spitalului Ordgenesc ,,Sf. lerarh Nicolae,,- Bicaz;

3, Proiect de hoterare privind insugirea rapoartelor de evaluare gi
aprobarea vanzdrii prin licitalie publici a unor suprafe{e de teren din domeniuf
privat al oraqului Bicaz;

4. Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publicd a
unei suprafete de terenj

5, Proiect de hoterare prjvind aprobarea transformerii unui post
contractual vacant de,,asistent medical principal,,in ,,asistent medical,,, din
cadru I com partimentulu i ,,Asistentd medicali',;

^ 6, Proiect de hot5rare privind aprobarea exploaterii de pe peguniler
impedurite ale oragului Bicaz a cantjtetii de 50 m.c. material lemnos riginoase-
pentru constructii 9i atribuirea gratuite a acesteia cdtre parohia Bicaz 1, cu
hramul ,,SfAntul Mare M ucenic Gheorghe", pentru refacerea acoperisului lacasa
parohiald gi la garajul parohiei;

. 7. Proiect de hot5rare privind acordarea normei de hrane politiqtilor
toca ;

8. Proiect de hotarare privind aprobarea inregistrdrii in domeniul public al
oragului Bicaz a suprafetei de 526 m.p. teren; *

L Proiect de hoterare privind aprobarea contractului de comodat incheiat
intre oragul Bicaz, prin Consiliul Local gi S.C. ,,publiserv Bicaz,,SRL;

l0.Proiect de hoterare privind aprobarea realizerii obiectivului de
investitie'Exflnde re Retea de Distributie Gaze Naturale de presiune reclusd.
Ararul Bicaz, Caftier Capsa, strdzile : Repubticii, Crdsnitei, paltinului, Codrutui,



Florilor, Dorului, Plaiutui, Ghiocetutui, Bistritei,Dunbravei, Mioritei, cu lungime
totald de 5.737 m, Judetul Neant";

^ 1'l.Proiect de hotdrAre privind aprobarea acordului de parteneriat
incheiat intre Oragul Bicaz, prin Consiliul Local 9i Clubulsportiv,,Cimentut Bicaz,,;

l2.Proiect de hoterere privind aprobarea acordurur de parteneriat incheiat
intre Oragul Bicaz, prin Consiliul Local 9i Asocialia culturald ,,Valea Muntelui,,-
trtcaz,

. . 13. Proiect de hoterare privind aprobarea planului Urbanistic Zonal pentfu
objectivul ,, Introducere teren in intravilan, reabilitare gi modernjzare cabana
Dochia";

14'Proiect de hotdrare privind aprobarea Acordurui de parteneriat incheiat
intre oragul Bicaz, prin Consiliul Local, primdria oragului Bicaz gi Liceul ,,Carol 1,,

Bicaz,

^ 1!, Proiect de hotdrere privind modificarea 9i completarea H.C.L. nr. .158 din
24.11.2016 privind atribuirea 9i incheierea contractului de delegare prin
concesrune a gestiunii unor activiteti componente ale serviciului de salubrizare a
unitatilor administrativ- teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoriare
Intercomunitard ,,ECONEAMT' , din Zona 4, judelul l,Jeam!;

, 16...Proiect de hotdrare privind punerea la dispozilia ,, proiectului regional
de dezvoltare a infrastructurii de ape gi apd uzate din judelul Neam! in peiioada
2014-2020" aterenuluiin suprafat; de 58.550 m.p., ?n vLderea rearizjrii investiliei-
constructiei/extinderii/rea biliterii sistemului de apd potabile in sistemul zonal S5
Bicaz;

1 7. Intrebiri, interpeleri.
Sunt prezenli toti cei .15 consilieri alest.
Sunt prezenli, de asemenea, domnul primar Nicolae Salegean, personal din

aparatul de specialitate al primarului, reprezentanti ai presei locale.
Domnul Spiridon loan, secretarul oragului intreaba pe consjlieri dacd sunt

observatii la cele consemnate in procesul verbal al gedintei anterioare,
respective p.v. din data de 30 martie 2017 , iar domr ii consilieri nu fac niciun fel
de obiecliuni.

Supus la vot, procesul verbal al gedintei anterioare este aprobat cu votul
pentru al unanimitetii consilierilor, dupd care dosarul de gedintd este numerotat,
legat gj sigilat, conform legii.

Domnul primar Nicolae Selegean informeazd consrlierii asupra faptului c6
trebrjie dezbdtute in aceasti gedintd gi proiectele cu numereje .15 gi 16, care nu
au fost dezbdtute in comisii, ardtAnd cd acestea sunt urgente gi cl, data fiind
convocarea prezentei gedinte ordinare, nu mai e oportund convocarea ulterioara
a unei alte gedinte extraordinare.

Solicitd comisiilor de specialitate ale consiliului local, ca inainte de a fi
aprobate ordinea de zi sd analizeze pe comisii cele d'ui proiecte de hotdreri si sd
se emitd avizul prevdzut de lege. Membrii consiliului local sunt deacord cu



propunerea domnului Primar. Drept urmare se acorde aviz favorabil proiectelor de
hotarari supuse dezbaterii comisiilor de specialitate ale Consiliului Local.

Consilierii aprobd in unanimitate (cu vot ,, pentru,,) introdUcerea pe ordinea
de zi a celor doud proiecte de hotir6ri, domnul primar prezinte ordinea de zi. in
forma finala ( incluz6nd 9i cele dou?r noi proiecte) gi o supune la vot, iar aceasta
este_aprobate cu votul pentru al unanimitelii consilierilor prezenli.

Doamna Budacil Floarea, pregedinte de gedin!A, prezintd proiectul nr.,l 
"

- Comisiile Econornice gi Juridica prezintd avi2 favoiabil, iar Comisia de
Culiuri propune dezbateri in plen.

^ Domnii consilieri Oprea Dragomir gi Apopei Mihai propun ca revjstete ,, 
piatra

Corbului" gi ,, Valea Muntelui" sd se uneasce in una singuii, atat pentru cregterea
calitdtii prezentarii grafice gi a continuturui cat gi pentru economisirea baniroi.

Aratd ce sunt de acord cu proiectul de hotdrare dar e ultima date cand se mai
dau bani pentru editarea celor doue publicalii, dacd acestea nu se unesc in una
singure.

Domnul consilier lstrate fiirihdild este de parere cd pubricaliire nu se intrelin
din banii publici, ci tft:buie se se intreline pe cont propriu.

Domnul primar este de perere ci pentru reducerea costurilor, publicatiile
,,Pratra Corbului" gi ,, Valea l\iluntelui ,,trebuie sa se uneasci in una sinouri.
Aratd ci aceste asocialil care editeazi cele doud publicatii sunt asociatiinon
profit, care distribuie revistele in mod gratuit la gcoli gi la comunit6tile romanegti
din afara granitelor.

Supus la vot proiectul nr.1 este aprobat cu votul pentru al unanimitatii
consilierilor.

Doamna, pregeclinte de gedinli prezinti proiectul nr, 2,
Cele 3 comisii de specialitate prezinti aviz favorabil. Nu sunt discutii.
Supus la voi, proiectul nr.2 este aprobat cu votul pentru al unanimitetii

consilierilor.
Doamna, pregedlinte de gedinli prezinti proiectul nr. 3.
Comisia Jurid jcA prezintd aviz favorabil, Comisia de Cultura propune dezbateri

in plen, iar Comisia Economicd di aviz favorabil numai pentru piimele doud oozjtii
din tabelul anexd. Pentru pozitia a treia din taber, pregedintere comisiei, domnul
viceprimar Butnaru I'Jicu propune marirea prelurui de incepere a ricitaliei ra 25
eu ro/m. p.

Domnul consilier lstrate Mihdit6 arata ce distanla dintre limita terenului gi axul
drumului este de circa 22 metri, limita minimi fiinb de 12 metri, iar doamna
Banciu Rodica, consirier ar primarurui arati cd ra autorizarea constructiei se va
solrcita aviz de la Directia Judeteane de Drumuri si poduri.

Domnul secretar aratd cA este vorba de vlnzarea terenului gr nu putem sd
siabilim o destinatie anume a terenului, a$a cum se procedeazd la concesiuni sau
inchirieri.



Domnul consilier lvldrescu Claudiu Constantin intreabd de ce acesr reren nu
s-a vandut pand acum, iar doamna Banciu Rodica ii r5spunde ca nu au fost
solicitdri de cumpdrare.

- 
Supus la vot, proiectul nr.2, cu amendamenntul propus de domnul viceprimar

Butnaru Nicu (de mdrire a prelului de incepere a ticitaliei pontru poz. 3 din tabel
la 25 euro/m.p.), este aprobat cu votul pentru al unanimitelii consilieritor.

Doamna, presedinte de Sedint; prezinti proiectul ni.4,
comisia Juridica prezintd aviz favorabir, comisia de curturi propune dezbateri

in plen, iar Comisia Economica dd aviz nefavorabil.
Domnul viceprimar arate ce nu este de acord cu montarea automateror cle cafea,

intrucat. se arunca paharele pe domeniul public, fapt ce afecteazd curetenia
oraqulur.

Domnul consilier rstrate Mihdite aratd cd amprasarea automateror de cafea s-a
fecut fere autorizatia sau acordur primeriei, cu precizarea ci penrru amplasarea
automatului decafeaderangd magazinul sirky, terenur a fost concesionat rn mod
teqaL

Domnul viceprimar Butnaru Nicu aratd cA se
privire la amplasarea lor.

doregte intrarea in legalitate cu

Supus la vot, proiectul nr.4, este respins cu 15 voturi impotriv5 ( unanimitatea
consilierilor).

Doamna, pregedinte de gedinli prezinte proieclul nr, S.
Cele 3 comisii de specialitate prezinte aviz favorabil. Nu sunt dlscutii.
Supus la vot, proiectul nr.5 este aprobat cu votul pentru al unanimitdtli

consilierilor.
Doamna, presedinte de Sedint; prezinte proiectul nr. 6.
Cele 3 comisii de specialitate prezintd aviz favorabil. Nu sunt discutii.
Supus la vot, in conditiile legii, proiectul nr.6 este aprobat cu votul pentru al

unanimjtetii consilierilor.
Doamna, pregedinte de gedinla prezinti proiectul nr.7.
Cele 3 comrsii de speclalitate prezinte aviz favorabil. Nu sunt discutii.
Supus la vot, proiectul nr.7 este aprobat cu votul pentru al unanimitdlii

consilierilor.
Doamna, pregedinte de gedint; prezinte proiectul nr. g.
Cele 3 comisii de specialitate prezinte aviz favorabil. Nu sunt discutii.
Supus la vot, proiectul nr.8 este aprobat cu votul pentru al unanimitdtii

consilierilor.
Doamna, pregedinte de gedinli prezintd proiectul nr,9.
Cele 3 comisii de specialitate prezinte aviz favorabil. Nu sunt discutii.
Supus la vot proiectul nr.9 este aprobat cu votul pentru al unanimjtelii

consilierilor.
Doamna, pregedinte de Sedinti prezintd proiectul nr, 10..
Cele 3 comisii de specialitate prezintd aviz favorabil. Nu sunt discutii.



Supus la vot, proiectul nr.10 este aprobat cu votul pentru al unanimitelii
consi{ierilor.

Doamna, pregedinte de gedinld prezinti proiectul nr. 11,
Cele 3 comlsii de specialitate prezintd aviz favorabil. Nu sunt discutii.
Supus la vot, proiectul nr.11 este aprobat cu votul pentru al unanjmitdlii

consilierilor.
Doamna, pregedinte de gedinld prezinti proiectul nr. 12.
Cele 3 comisii de specialitate prezinte aviz favorabil. Nu sunt discutii.
Supus Ia vot, proiectul nr. 12 este aprobat cu votul pentru al unanimitelii

consilierilor.
Doamna, presedinte de gedinli prezinti proiectul nr. 13.
Cele 3 comisii de specialitate prezint; aviz favorabil. Nu sunt discutii.
Supus la vot, proiectul nr.13 este aprobat cu votul pentru al unanimitdlij

consilierilor.
Doamna, pregedirite de Sedinle prezinti proiectul N, 14.
Cele 3 comisii de specialitate prezinte aviz favorabil.
Domnul lstrate lvlihaita solicita domnului primar explicatii cu privire la contributia

finaniciara.
Domnul primar ii raspunde ca bugetului local contribuie

ludetean va aloca 15000 lei.
Supus la vot, proiectul nr.14 este aprobat cu votul

consilierilor.

cu 3000 lei, iar bugetul

pentru al unanimitatii

Ooamna, pregedinte de gedinli prezinte proiectul nr. 15.
Cele 3 comisii de specialitate prezinti aviz favorabil. Nu sunt discutij.
Supus la vot, proiectul nr.15 este aprobat cu votul pentru al unanimitilii

consilierilor.
Doamna, pregedinte de gedinti prezint5 proiectul nr. 16.
Cele 3 comisii de specialitate prezjnte aviz favorabil. Nu sunt discutii.
Supus la vot, proiectul nr.16 este aprobat cu votul pentru al unanimitetii

consilierilor.
Se trece la punctul nr.17 al ordinii de zi, privind intrebdri, interpeliri.
Dornnul primar faoe apel la consilieri sd-gi intocmescd raportui anual de

activitate, precizdnd ci doamna Budacd Fiorica l-a intocmit gi l-a afigat pe site-ul
pflmanet.

Domnul consilier Ursu Viorel afimd cd pretul de incepere a ljcitaljei, de 25
eoro/m.p. , pentru tercnul de la pcful ultim djn tabelul anexd de la proiectul nr.3
este prea mare. Anunte Consiliul ci sunt animale fer6 pazd care circuld pe
domeniul public, iar domnul primar ii rdspunde ce pand la constituirea stAnilor,
animalele sunt sub paza gi in rispunderea proprietaiilor.

-. 
Domnul consilier Apopei Mihai face o soricitare catre membrii comisiei juridice sd

fie prezenli Ia gedinta pe comisii, iar domnur ursu viorer afirma cd ar dori si faci
parte din alti comisie de specialitate a Consiliului.



Domnui consilier Matasd rurian Traian soriciti conducerii primdriei sd geseascd
solutii pentru a se preveni infundarea canalizdrii la blocurile ANL din clniru, iar
atunci cand aceasta se infundd, si gdseascd solulii pentru desfundarea ei.

Domnul viceprimar Butnaru Nicu ii rispunde ci nu existd arta sorutie decat
inchirierea unei vitanje de cdtre primdrie iar prelul vitanjarii se fie recuperat de ra
chiriagi.

Nemaifiind probleme de discutat, doamna pregedinte de gedinld declard gedinta
inchisd.

PRE9EDINTE DE SEDINTA
BUDACA FLORICA

SECRETAR
SPIRIDON IOAN intocmit:

av. TARANU VASILE


