
ROMANIA
JUDETUL NEAMT

ORA$UL BICAZ
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL
al ledinei ordinare din 29'Q6'2017

Consiliul local al orafutui Bicaz s-a intrunit in $edinld ordinara' astdzi 29 iunie 2017'

or"l" is,OO, in saia de gedinle cle ia parterul blocului ANL din str' Piatra Corbului nr'13 A'

i,i"i "".toia 
prin dispozilia primarului nr' 119 din23 06 2017, cu urmatoarea ordine de zi:

1 . Proiect de hotdrAre privind alegerea preiedintelui de qedinld;

2. Proiect de hoterare privintl aprobalea rectificdrii bugetului local al oraqului Bicaz;

3. Proiect de hottuare pentru aprobarea modificarii qi completdrii HCL m 43 din

30.03.2017 pdvind instituirea prin Regulament a taxei speciale d'r salubrizare in cazul

prestaliilor de care beneficiaza utilizatodi care nu au incheiat contract cu opemlorul;

4. froiect de hotirdre privind insuqirea raporlului de evaluare Ei aptobarea concesionirii

prin licitalie publicd a unei suprafele de teren din domeniul privat a1 oraqului Bicaz;

5. i'roiect de hotarare privind aprobarea inclirierii p n licitalie publicd a unei suprafele

de tercn din domeniul public al ora;ului Bicaz;
6. Proiect de hotdrAre privind aprobarea solicittuii de tmnsmitere a unor cote-pdrli de

imobile (lrternat si CantinA) din domeniul public al Minislerului Tinerenrlui 9i

Sportului qi administratea Direcliei Judelene pentru Sport !i :tineret - Neaml, in
domeniul public al oragului Bicaz, jud. Neam! $i administmrea Clonsiliului Local;

7. Proiect de hotdrare priviltd aprobarea punerii la dispozilia ,,Proiectului regional de

dezvoltare a inftastructurii de apd qi apd uzaa din judelul Neaml in perioada 2014-
2020", a terenului in suprafald de 3,686.00 m.p., in vederea realizdrii investiliei -
construcliei/extinde i/reabilitdrii sistemului de apa in sistemul ironal S5 Bicaz;

8. Proiect de hotarare privind aprobalea inregistririi in domeniul p vat al orasului Bicaz
a unor suprafele de teren;

9. Proiect de hotdrare privind aprobalea efectutuii unui schimb de terenu ;
10. Proiect de hot6dre privild aprobarea inregistrdrii in domeniul public al oraqului Bicaz

a unei suprafele de tercn;
11. Proiect de holdrare privind aprobarea alipirii a doud loturi de leren aflate in domeniul

public al oraqului Bicaz;
12. Proiect de hotdrdre privind aprobar.ea schirnbdrii amplasamentului unei suprafeie de

teren conceslonate;
13. Proiect de hotir.dre pdvind aprobarea Nomenclatorului stradal al orasului Bicaz.

Iocalitblilol componeDte ale acestuia fi a satelor apa4indtoare orasului;
14. Proiect de hotdrare p vind aprobarea extinderii sistemului de supraveghere qi

monitorizare Ia distanla, p n achizilionarea gi montarea unui nlrmar de 6 camere de
supraveghere;

15, Proiect de hotAr&.e p vind aprobarea acordului de partenerial cu palat[l Copiilor,
Municipir Piatra Neaml- Filiala Bicaz, p vind alocarea din bugetul iocal al oraqului
Bicaz a sumei de 10.000 lei ( TVA inclus) pentru achizilionarea tului l(iclKart, in

. , ^vederea 
sprijinirii participtuii copiilor din Bicaz la concursurilor gcolare de karting;

1 6. lntrebAri, interyelari;
Sunt prezenli totri cei 15 consilieri ale5i.
Sunt p1ezenli, de asemenea, domnul primar Nicolae Salegean, pelsonal din aparatul de

specialitate al primarului, iar ca invitat, donnul Olaru Viorel, cetAtean al orasului Bicaz.



Domnul Spiridon Ioan, secretarul ora lui inneabd pe consilieri daci sunt observalii 1aprocesul . verbal 41 $edinlei antedoare din 25 mai ZO t i, iar Oomnii consilie.r r mr iac niciun1'el de obiectiuni.
Supus ia vot, procesul verbal al $edinteiunanimitedi consilierilor, dnpi care dosarul de

conlorm legii.

anteriocrc esre aprobal cu volul pentru al
$edtnt, este numerolal. legat qi sigirtr,

Domnul Spiridon loan, secretalur oragurui i.formeazd cons iul ca mandatul depregedinte de $edirrtd al doamnei consilier Budaci fto.i"u u in""tut, 
-ii"_J,l,u_"9r" 

p"n u
:T::r i9:: ]1 

desfiEurarea ledintelor de consiliu qi 
""." ;;.ii;;iir;;;; racd propuneripentru ategerea unui nou pregedinte de gedinld.

Domnul consilier Floiea Constantir
3 luni sd fie domnul con. i". r_u"u criltl.,lllune 

ca pre$edi11te de $edintrd pentru umdtoarele

^ 
N1.mai sunt ale propuneri. supusd ra vot, propunerea domnului Florea conslantin esteirsu$it; cu ' orul pe rrru al u,ranimii;1ii consiljerilor.
uomnui primar Nicolae Salasean prezintd ordinea de zi qi pr.oprure ca prorectele dehotdrari cu numerelg 9, i 0 9i 11 si fie retrase de pe ordinea cle zi, intruiai nrl au oocurnentaliacomlletd, ardtand c?i eie vor fi introduse pe or.dinea de zi a gedintei ordinare din luna iulie 2017.

. -*^l"^-y,11 11t* .erragerea de pe ordin"u a" ,i u proi""t"io, 
", ,"_*"i" C , t0 9i 11, iar.reuagerea lor este aprobatd cu votul pentru al unanimitdlii consilierilor.

_-.:::ypun" tavot ordin€a de zi (ffrd proiectele numerele 9, 10 qi 11), iar aceasra esreaprobal6 cu rorul penrru al uranirritaliicon.jlierilor.

-- i":lyl prrmar rnvlrd pe noul preqedinle de 

'edin15, 
domnul consilier Luca Ciristinel sAPrela conducerea seilintei.

Do,moul pre$edinle de $edinle Luca Cristinel prezitrli J,roiectul nr.2.! ete J comrsll dc spec;arit"le preTinr; aviz lavor.rbii. Nu sunt djscutii.
)upu< ta vot. p|oiecrul nr.2 esre aprobal cu tolul oenuu al una imilAl corsilierilor.prezenti.
Do,mnul preScdinte dc tedin(d prczintd proiecrul nr.3.( ele J comr< dc soecialilate preTintd a\ iz lavorabil i\L <r.mr discurii.
SLpus ld vot. pr.\iectul rr. 2 este aorobat cu l2 voluri penrrLr: existzi J obttneri I I,rrateMihdild, Mdrdscu Ct.tudiu Constantin $i Matatat lulian).
Domnul prered.inle de:edintd prezinti proiectul nr.4.r ete J comts d,'spectalitcle pfezjnla aviz laror.abil. Nu sunt discutii
supus la vot, pt:oiectul nr. 4 este aprobat cu votul pentru al unanimitdlii consilierilorprezenli.
Domnul pre5edinle de sedinld prezinli proieclul nr.5.
{ ere J comts d'..speciriilateprezinlaa\iz la\orcbil.
Domnul coruilier Zafton Dumitu C stian, propune ca terenul inchiriat sE nu se vAndI, iar

doamna Nemleanu Alina Albertina, inspector in cadrul Co-pu,rirn"ntrtul UaT, ii rdspunde
cd nu se poate vinde, intrucat este teren ce apa4ine domeniului public.

DomnLlconsilief Zallon Dumiru Crislial p roprnr. 
"o 

or"ndo*r4r, rd \c pr?Ltzcze exprtt
(in hotdrarc Si in co trqctul de tnchiriere) cdincirieteapoatcf denunlata unil.ateral, de cdtre
Primat ul olalului, ih situalia c6nd se it)erte un intere; publ'ic ictr terenul in cauzd ser\)este
aaeslui i4let cs.

... Domnul secretar atrage atenlia asupra conflictului cle interese cu pr.ivire la domnul
consilier Luca Cristinel, Ei pune in vedere acestuia c[ nu poate pafticipa la vot,

Supus la vot cu amendamentul de mai sus, proiectul nr. 5 este aprobat cu 14 voturi pentr.u
( domnul consilier Luca Cristinel nepalticipdnd. latot).

!o,mnul pretedinre de$edin(i prezinti proiecrul nr.6.
l ere J co nrsl. df specral ate preTinre aviz lavorabil.



. Donmul consilier Istate Mih6iF apreciaza ca este bine ca fi aceste pd4i de imobile sd
devind propdetatea noastr6, intucet terenul de sub ele este deja pr.oprietatea graqului Bicaz.

_ . 
Dol"nll consilier Oprea Dragomir afirnd ci imobilele cari iu apar{inut Admi:ristraliei

Taberelor $colare, dupd reorganizarea ministerelor, au fost lasate in DaraeinA.
Supus 1a vot, proiectul m. 6 qste aprobat cu votul pentru al unanirnitalii consilierilor,
Domnul pre'edinte de;edinfd prezinti proi€ctul nr.7.

Cele 3 conisii de speciaiitate prezintd aviz favorabil, Nu sunt discutii.
Supus la vot, proiectul nr. 7 este aprobct cu vohLL pelttru al unanjrnitalii consiliel.ilor

prezenti.
Domnul pretedinte de fedin{i prezinti proiectul nr, g.
Cele 3 comisii de specialitate prezinta aviz favorabil. Nu sunt discutii.
Supus la vot, proiectul ru. 8 este aplobat cu votuL pentru aL unanimiiagi consilierilor.
Intrucat prciectele numerele 9, 10 $j llaLr fost retrase de pe ordinea cle zi cu acorclul

iniliatorului domnul pre$edinte de qedinli prezintl pioiectul nr. 12 ( crtre se
fenLtmeroteazd ca proiectul nr.9)

Cele 3 conisii de specialitate prezintA aviz favor.abil. Nu sunt discutii.
Supus .la vot, in condiliile legii, proiectul nr. l2l9 este aprobat ou votul pentru a1

unanimitatiiconsilie lor.
Domnul prefedinte de Sedinfi prezinti proiectul nr.13 ( care se renumeloteqzd ca

prciectul nr.l0).
Cele 3 comisii de specialitate prezinti aviz favorabil. Nu sr,mt discutii.
Supus la vot, proiectul nI. 13/10 este aprobat cu votul pentru al rnranjfiiitatii consilie lor.
Domnul pre$edinte de $edinli prezinta proiectul nr,14 | cat.e s( renumeroteazit ea

proiectul nr.l l).
Cele 3 comisii de specialitate prezintd aviz favolabil. Nu sunt disculii.
Supus 1a vot, proiectul n. 14111 este aprobat cu votul pentlu al unarirnitdfii consilierilor.
Domnul pretedinte de qedinli prezinti proiectul nr.15 ( carc se renumerateazd cc!

proiectLtl hr.l2).
Cele 3 comisii de specialitate prezintd aviz favorabil.

-. 
Domnul co4silier Istrate MihAild inheaba daca acest cart va rAmane l,alatul Copiilor din

Piatra Neaml, iar donmul primat Nicolae Sildgean ii raspunde ca va fi transferat la viitoar.ea
Seclie de Carting a Clubului Sportiv ,,Cimentul,, Bicaz , care se va infiinla in curand.

Domnul Istrate MihiilS propune ca aceasta clauzd de transferare a ca.rtului ja viitoar.ea
Seclie de Cafting a Clubului Spodv ,,Cimentul,, Bicaz, si fie inscrisd in acordul de
pa enenat.

Supus la vot, in condiliile legii, proiectul nr. 15/12, cu amendamentul Dropus de domnul
Tslra,e Vihai,a. este aprobar cu vorul penrr.i al unanimi(alii cons.lierilor.

Se trece [a punctul nr.16/13 al ordinii de zi, privind inlrebiri, interpeliri.
Se inscriu la cuvdnt domnii consilieri Ursu Viorel, Mirdscu Claudiu Constantin, Oprea

Dragonir, Istmte Mihaild, cat 9i dornnul Olaru Viorel, cetatear al orasului Bicaz.
Domnul consilier Ursu Viorel infouneaza Consiliul cd doamna Mihai Laurenlia, care a

suferit de pe urma inundaliilot, a reusit sa repare graj dui avariat .

Afirmd ca este nemullumit de felul cum s-a solulionat problema cdin]lor comunitau, iar
domnul plimar ii rdspunde c6 din arlicolul de presd (extras ain ,,Ziar de l,leamt,, care a tbst
prezentat in copie fiectuui consilier) rezultb complexitatea rezolvfuii acestei probleme.

Domnul consilier Mirdscu Claudiu Constantin aduce iD disculie neceiitatea instaldrii
unor indicatoare de.limitare de \,iteza pe unele strdzi dill Marceni, pentru a se evitaproducelea
unor.e\'e tLrale accfdorte de cjrculalie, iar donmul primar ii rdspunde cE. aceastb problemd
trebuie 

. 
dezbatutd in comisia rutierd (impreund cu reprezentanfii de poliliei rutierej 5i cd au

fost deja cumpdrate un nundr de indicatoare de cir.culalie ce ir.ebuiesc aoplasare.



Domnul primar aratd cd cele 6 camere video ce se vor amplasa, vor servl otganelor
de polilie pentru anchetarea unor evenimente rutiere sau fbpte de incalcare a iegii.i,""giLt*ii"
video tebuiesc stocate circa o lund, motiv pentru c.ale se va imbuniteli menoria
calculatorului.

Domnul consilier Istrate Mihiifi arati, 1a rfurdul sdu, cetrebuie instalat un indicator
rutier la intarea in str. Aleea Teilor, iar altul la intratea din ulita unde locuie$te lamilia
Botezatu, spre Sllky Maltel.
Domnul p mar ii rdspunde cA acesle probleme vor fi discutate in comisia rutrera.

_ Dornnul consilier Oprea Dragomir ia cuventul $i constatd cd bencile def.ecte din
Parcul Mtuceni iri din alte locuri din oraq au fost reparate gi vopsite, iar.domnul pr.imar ii
Iesprutde cd lucrarea nu e terminatd, cd mai sunt uneG bdnci d" reparat si voo"rr.

Domnul Oprea Dragomir solicitd identificar.ea gi atribuirea unui spaliu ca sediu

l="l1T.l:o"iulh I CLrLrul EroilorRegina Maria',- Filiala Bicaz, iar.domnul primar ii propune
sa Lnrtreze un proiect de hotamre jn acest sens, pentru a fi introdus pe ordinia de zi aledintei
ordinare din iulie anul curent.

_ Domnul Oprea Dragomir infomeazi Consiliul cA a vizitat impreund cu donnul
Laurenfiu Dumih.aqcu, din pafiea Asocialiei ,, Cultul Eroilor Regina Maria,,, o parte din
monumentele delinute de domul Ailenei Zaharia gi se va anaiiz-a posibilitatea amplasdrii
urora dintre ele pe raza ora$ului.

Domnul consilier Istrato Mihiifi este de pdrer.e ca poli{i9tii locali ar trcbui si aplice
amenzi per.soanel,rr. cae brdnesc cdinii comunitari, iar domnul UisLr Viorel insistA, afirmand
cA trebde gtsita o solutie in problema cainilor comunitari.

Domnul viceprirnar Butnaru Nicu afirmi cd problen]a ceidlor comurutafi este
complexd, adtand cA intr-un caz de eutanasiere pentru tabie a unui ceine, desi exista avizul
medicilor veterinari, organizaliile de proteclie a animalelor au contestat eutan;sierea lui.

Domnul consilier Istrate Mihlili solicitA mai mult6 atenlie in l.edactarea hotdra lor
de consiliu local aritand ci la rula din hotdrarile anterioare nu s-a consemnat un amendament
menlionat in procesul verbal privind perioada de inchiriere anualA a rutui teren, iar
neconsemnarca anlendamentelor aprobate ar putea avea chiar consecinle palrimoniale.

Domnul gecretar Spiridon Ioan ii rispunde cd la respectiva qeiintd de consiliu a
participal iDlocuitorul acestuia; in cazul in care au fost constatate inexacitaii cu pr.ivire la
perioada de inchieriere, comisia de licitalie putea sd amane sau sa suspende iicitalia pdna la
clarilicarea problemelor aperute. Cend a fost organizati licitatia, daca comisia de licitalie a
constatat cdjuristul nu a dat un rispuns competent, putea si solicite Ei pArerea secretarului care
se alla in institufie. Da, greseala este asumatd dat nu a {Acut_o nimeni;u intentie.

Cu p|ivire la legalitalea hottuerilor de consjliu. secretarul oraruluj aratd cd in cei
aproximativ douezeci qi ceva de ani de cAnd lucreazd la aceastd institulie nu au existal hotddl.i
de consiliu revocate de instanld pe motiv de ilegalitate iar in toatl ac;ast5 pedoadi au existat
doar cateva proceCuri prealabile fotmulate de cltre contoiul ale legalitaie al prefectului qi
acelea la limita leEalitalii, daca vreli forAnd constienti aceasa limird.

, - 
Cu referire la unele gre$eli ortogafiee existente in documenta,tiile de la proiectele de

hotddd supuse dezbatedi consililrlui local uu era cazul sd se atragd atenlia in acest mod
deoarece , in primul rand toate documentele existente la sedinlele de consiliu sunt in fazA de
proiect, ce conteazd mult este documentul adoptat de consiliul local, in speli hofirarile
acestuia,. iar in al doilea rAnd cunoa;ten-i cr.l tolii zicala romaneascd ,,cine nu rnunceye nu
gre$e!te".

DoamDa l lemleanu Alina Albertina, inspector in cadrul Compa imentului UAT,
informeazd Consil iul cd nu s-a incheiat incA contractul pentru licitalia respectivi $i inca tu e
larziu sA se corecterze ceea ce e de corectar.



Dornnul Olaru Viorel, ceti{€an al ora$ului, ia cuvantul, infotmind Consiliul cd o
pate din vecinii sdi au adresat o petilie cdtre p marul oragului, acuzand c6 nu au drum cle
acces cAtre proprietalile lor . Afirmd cd ace$ti cetdleni il consemneMd $i pe ,lansul ca semnalar
al acestei petitrii firA sd-i fi cerut acordul qi precizeazd ca dumnealui nu a semnar o asemenea
petFe.

Arata ci silualia din teren este umdtoarea: dumnalui a construtit pe cheltuiala sa
proprie un pod, care in prezent este folosit Si revenalicat ca gi cale de acces ie cAtle vecinli
sdi, care au cumpirat terenurile invecinate ptoprietatii sale, au alte variante de acces spre
lerenurile lor $i nu e cazul sd solicite servitute de trecere pe podul construit pe cheltuiala sa
proprie.

Domnul prirnar ii rlspuDde cd petilia a fost cercetatd la fata locului si se va formula
un raspus in termen legal.

Domnul Olaru Viorel informeazi Consiliui ce Asociatria crescdtorilor de auimale
Izvorul care a concesionat pa;unea limitrofh proprietdtii sale, a interzis pqunatul animalelor
sale, de$i in contractul de concesiune se prevede cd poseso i de animale verani pdsunii
concesionate au dreptul sd pdtuneze animalele proprii.

Domnul Olaru Vioret afirmd ci paqunei nu c fost cudlata de aceasta asocialie, iar
circa 6 - 7 ha din pAtune sunt degradate de urmele rclilor de tmctoare !i utilaje de pddurc care
ari circulat prin zonA.

. . _DoT".ul primar ii rdspude cA aceasu asociatie este vedficah anual, cu pr.ivire la
modul de adninistral€ a piqunii, de cltre AplA, odatd cu aprobarea subventiilor.

Mai soliciti, in nume personal, sd j se cotrcresioneze I ha de pa$une pentru pa$unatul
caprelor sale, iar dornnul pdmar ii raspunde cd nu a expimt contractul de c,rncesiune incheial
cu aceasta asociatie.

. Domnul Olaru Viorel exp mi(ca$i pdrere personald) cd ar tebui scutili pa4ial de
impozit cei care adopta ciini comunitari, iar in acestlel s-ar rezolva $i problema cainilor de
pe st razi.

In hnal, domnul Spiridon Ioan, secretarul oraqului informeazd Consiliul cd s_a
primit o adresd din partea Scolii Generale nr.1 Mdrceni, prin care se soliciti Consiliului local
sd desemneze un consilier ca obseryator al autoritdlii publice locale il comisia de concurs
pentu numirea directorului si directomlui adjrurct la aceastA unitate $colari,

Domnul consilier Istrate Mihnita propune ca reprezentantul Cc,nsjliului local in
aceastd comisie sd fie ales domnul viceprimar Butnaru Nicu.

Domnul Butnaru Nicu afi1md cA ar prefera sI fie aleasd o altd pel.soana.

_ Supusd Ia vot, propunerca domnului Istrate MihAilA ( ca repr.ezerLtantul Consiliului
local in aceastd comisie, in calitate de obseryator sa fie domnul Butnaru Nicu) este aprobatd
cu 14 votuli pentlu (domnul Butnatu Nicu nepafiiciDend la vot).

Nemaifiind probleme de discutat. domnui pre$edinre cle $edinja declarA $edinta
inchisd.

Pre?edinte de gedinfi
LUCA CRISTINEL

Secretarul oraqului Bicaz
SPIRIDON IOAN

intocmiti
aY. TARANU vAsILE




