
ROMANIA
JUDETUL NEAMT

ORA$UL BICAZ
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL
al l€dinei ordinare din 27, 0'1. 201'l

Consiliul local al oraqului Bicaz s-a intlunit in iedinlA ordinard, astdzi 27 it./lie 201'/,
orele 15,00, in sala de qedinle de la parterul blocului ANL din str, Piatra Corbului nr.l3 A,
fiind convocat plin dispozilia primarului nr. 194 din21.07.2017, clr urndtoarea ordine de zi:

1. Prciect de hottuare privind aprobarea rectificdrii bugetului local al oragului Bicaz pe
anul2017;

2. Proiect de hotdrare privind aprobarea contului de executrie bugetarA pe tdmestrul Il al
arului 2017;

3, Proiect de hotar^ie plivilid aprobarea constituirii fondului de rezervd bugetarA pentru
anul 2017;

4. Proiecl de hottuAre privind aprobarea Acordului de parteneriat incheiat inte Consiliul
Jude.tean Neam,t gi Consiliul Local ai oragului Bicaz in vederea suslinerii financiare a
orgarizirii Zilei Marinei RomAne pe lacul ,,Izvoru Muntelui" ti a Programului de

manifestdri intocmit in acest sens;

5, Proiect de hotdrare privind aprobarea preltu]girii contractelor de inchiriere dupa durata
de 5 ani de la repaftilie, aferente locuinlelor situate in ora$ul Bicaz, blocul ANL, din
stl. Pialra Corbului, Dr. 13, a modalitdlii de calcul gi nivelul chiriei pentru titula i de

contract care au implirit varsu de 35 ani;
6. Proiect de hotarare privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat

al ora$ului Bicaz a unei suprafele teren;
7. Proiect de hotirare privind aprobarea inregistrdrii in domeniul p vat al ora$u1ui Bicaz

a unor suplafele de teren;
8. Proiect de hotdrare pentru revocarea Hotirdrii ConsiliulLri Local al oragului Bicaz nr.

62 Llin 2'7.44.2017 pentr modificarea ti completarea H.C.L ru. 158 din 24.11.2016
privind atribuirea Si incheierea contractului de delegare prin concesiune a gestiunii
Linor activitdli componelte a]e serviciului de salubr.izare a unitalilor adrninistrativ-
teritodale membrc ale Asocia{iei de Dezvoltare IntercomunitarA ,,ECONEAMT", din
zona 4, jud. Neaml;

9. Proiect de hotarare privind aprobarea Progamului de aprovizionare a populaliei cu
principalele produse alimentare li nealimentare ralionalizate in caz de mobilizare sau
tazbor:,

10. Proiect de hotdrare privind aprobarea efectudrii unui schimb do terenuri
I l Proiect de hoGrare privind aprobalea inregistrdrii in domeniul public al iragului Bicaz

a suprafelej de 56 lnp terei;
12. Proiect de hotdrAre privind aprobalea alipirii a doud loturi de teren, din domeniu public

al ora$0lui Bicaz;
13. Proiect de hotirare privind achizilionarea serviciilor juridice de executare silitd

necesare apdrArii intereselor ora$ului Bicaz, in vederea punerii in aplicare ahottuarilor
judecdtoretti del'initive p.onunlate de instanlele dejudecatd in cauzele civile in car-e



Oragul Bicaz, primarul ora;ului Bicaz $i /sau Consiliul locai al ora;ului Bicaz au fost
pane m proces;

14. Proiect de hoterare privind aprobarea exploatdrii, de pe piqul1ile impidurite aie
oraqului Bicaz a cantitdlii de 7 nl.c.lemn r5$inoase pentru construclii $i atribui i
gratuite a acestuia cdtre Asocialia de cre$tere a animalelor ,, Stdniqoarei_ Bicaz,,;

15. Proiect de hotArare privind aprobarea salariilor de bazd aferente functirlor din cadrul
familiei ocupalionale ,,Administratie,,, utilizate in aparatul de specialitate al
primarului, serviciilor publice de interes local qi din cabinetul primalului;

16. Proiect de hotirare privind aprobarea nodificirii Regulamerituh_ri de orgamzare gr
functionare a Consiliului Locali

17. ir rrebdri. inrerpelari.
sunt prezenli 13 din cei 15 consilieri aleti, absenli motivat fiincl domnii consiiieri Istrate
Mihei6 si Bulai Daniel.

Sunt prezenji, de asemenea, domnul primar.Nicolae Sdldgean, personal din aparatul de
speciaiitate al primamlui, iar ca locuitor al oraqului Bicaz, domnui Olaru Violel.

Domnul Spir.idon Ioan, secretarul oraqului intreabd pe coDsilieri dacd sunl obseNafii la
prooesulverbal al gedintei anterioare din 29 iunie 2017, iar do'rnii consilie nu iac niciun lel
de obiecliuni.

Nefiind obiecliuni Ia cele consemnate.in procesul verbal din data cie 29 iunie 2017 acesta
este supus 1a vot Si aprobat cu votul peDtru al unanimitatrii colNilierilor prezenll, dupa care
dosarul de $edinfd este numerotat, iegat ;i sigilat, confom legii.

. Domnul prima( Nicolae Sdldgean prezinta ordinea de zi ;j o supune aprobarii Consiliului,
rar aceasta este aprobatd cu votul unanim al consilieriior Drezenti.

Domnul consilier Luca Cristinel, preiedinte de $edintd. preia conducerea $edintei qi
prezinti proiectul nr.1.

Cele 3 comisii de specialitate prezintd aviz favorabil. Nu sunt discutii.
Supus la vot proiectul nr. 1 este aprobat cu votul pentru al unanimitaiii consilierilor

prezentj.

Domnul pr€iedinte d€ Sedinti prezinti proiectul nr.2.
Cele 3 comisii de specialitate prezintd aviz lavorabil. Nu sunt discutii.
Supus la vot proiectul nr, 2 este aprobat cu votul pentu al uncnimitatii consiljerilor

prezenti.

Domnul pre$edinte d€ qedinti prezinti proiectul nr.3.
Cele 3 comisii de specialitaLe prezinti aviz favorabil. Nu sunt discutii.
Supus la vot proiectul nr. 3 este apr.obat cu votul pentu a] unanimitalii consilierilor

ptezeill.
Domnul pr€$edinte de Sedinfi prezintl proiectul nr.4.
Cele 3 comisii de specialitate prezintd aviz favorabii.
Domnul primar precizeazd cA suslinerea financiard a organizdrii

,, Zilei Malinei 2017" in ora;ul Bicaz se va realiza prin aLcarea a 30000 lei de la Consiliul
Judelean Neaml, iar bugetLrl local va contribui cu i0000 lei, desi initrial s-a estimat un buget
total al acestei madfestnri de 46000 lei.

Supus la vot proiectul nr. 4 este aprobat cu votul pentru al unanimit5tii consilierilor
prezen!i.

Domnul pregedinte de $edintri prezinti proiectul nr.s.
Cele 3 comisii de specialitate plezintd aviz favorabil. Nu sunl discutii.



Supus la vot proiectul Dl. 5 este aprobat cu votul pentm al unaninitdlii consiliedlor
plezenli.

Domnul pre$edinte de tedinti prezinti proi€ctul nr.6.
Cele 3 comisii de specialitate prezintd aviz favorabil. Nu sunt disculii.
Supus la vot proiectul tu. 6 este aprobat cu votul pentru al unanimititrii consilierilor

prezentri.

Domnul pretedinte do Sedinti prezinti proiectul nr.7.
Cele 3 comisii de specialitate prezintd aviz favorabil. Nu sunt disculii.
Supus la vot proiectul nr. 7 este aprobat cu votul pentu al unanimitadi consilierilor.

prezenji.

Domnul preqedinte de $edilrIi prezinti proiectul nr.8.
Cele 3 comisii de specialitate prezintd aviz favorabil. Nu sunt discutii.
Supus la vot proiectul tu. 8 este aprobat cu votul pentuu al unanimitAlii consilierilor.

plezenti.

Domnul preqedinte de fedinti prezinti proiectul nr.9.
Cele 3 comisii de specialitate prezintd aviz lavorabil. Nu su:rt disculii.

Supus la vot, in condiliile legii, proiectul nr. 9 este aprobat cu votr pentru al unanimitAtii
consiJierilor prezenli.

Domnul Primar propune consilierilor cumularca pr oiecteior cu numerele i 0,1 I $i 12, intr-
unul singur $i plopune adoptarea unei hotardri de consiliu numai peDbu suprafa,ta de teren pe
care o ale orasul in domeniul public, schirnbul de teren propus peirtru a se efectua se dovedelte
a fi anevoios qi inpiedice infiinlarea pe mza ora$ului Bicaz a unei unitdli de intervenlie PSl.

Supus la vot, proiectul devenit nr.10 (ce cumuleazd proiectele 10,11 $i 12 prezentate la
comisii) privind trecerea in prop etatea Judelului Neamt qi in administralea ConsiliulLri
Judetean a supmfeiei de 1084 m.p teren , este aprobat cu votul pentru al unanimitdiii
consilierilol prezenli.

Domnul pre$€dinte de $edin(i prezintd proiectul nr.13 (renumerotat 11).
Cele 3 conisii de specialitate prezintd aviz favorabil. Nu suut discutii.
Supus la vot proiectul nr.13 (renumerotat 11) este aprobat cu votul pent al Lrnanimitdlii

consilierilor prezeuli.
Domnul pregedinte de gedinti prezinti proiectul nr.14 (renumerotat 12).
Cele 3 comisii de specialitate prezintd aviz favorabil. Nu sunt disculii.
Supus la vot proiectul m.14 (renumerotat 12) este aprobat cu votul pentru al unanimifilii

consilielilor prezenli.
Domnul pregcdinte de $edintri prezinti proiectul nr.15 (renumerotat 13).
Cele 3 comisii de specialitate prezintd aviz favorabil.
Domnul consilier Mdrdscu Claudiu Constartin afinnd cd este prea mare coehcientul de

ierarhizare a fulcliei de referent de specialitate in cadrul Politriei locale, iar doamna Parnic
Maricica, responsabil resurse umane, aratd ca aceast[ funclie nu existA in schema de personal
a institr.4ei $i s-a il1trodus in proiect din considerent de ierarhizare a tuturor. funcliilor publice.

Supus 1a vo1 proiectul nr.15 (renumerotat 13) este aprobat cu 12 voturi ,, pentru" $i o

abtinerc (MtuAscu Claudiu Constantin).
Domnul prefedinte de tedintl prezinti proiectul nr.16 (renumerotat 14).
Comisiile Juridicb qi de Culturd prezintd aviz favorabil, iar Comisia EcoDolnicd pr.opune

dezbated in plen.



Domnul secretar Spifidon Ioan alatd cd s-a propus pentru consilieri coeficientul de pan6
la 10% din indemnizatria primaruiui.

Supus la vot proiectul nr.16 (reDumerotat 14) este aprobat cu 11 votul.i ,, pentnl, $i 2ablineri (Mardscu claudiu constantin ti Matasd Iuiian Traian) stabilindu-se coeficientul cle l0
% din indemnizalia Primarului.

Se lrece la punctul nr.17 al ordinii de zi privind intrebiri, interpeliri.
. 

Ia cuventul domnul consilier Opr.ea Dragomir $i solicitd, in numele Asociafiei ,, Cultul
Ercilor Regina Maria" pe care o reprezintd, stabilirea unui loc de amplasaLe a unul monument
lnchinat Marii Uniri, al clrei centenar se va sdrbatod anul viitol. pe 1 decembrie.

Domnul primar ii rispunde cd acestei asocialii i s-a fomulat in sc s un punct de vedere
cu plivire la problema pusd in disculie.

Ia cuvanttll domnul Olaru Viorel, cetatrean al oraqului, in calitate de invitat $i afatd ca
este nemullumit de faptul vecinii sdi i1 consemneazd $i pe dAnsul ca semnatar al unei petitii
fird sd-i fi cerut acordul $i prccizeazA cd dumnealui nu a semnat o asemenea pctilje.

Prezintd fiecerui consilier fotografiile drumului de acces din zona locuinlei sale, ardtand
cd dumnealui a constmit pe cheltuiala sa proprie un pod, care in prczeni este folosit fi
revendicat ca fi cale de acces de cdlrc vecinii sdi.

Domnul primar ii rdspunde cd petitia a fost cercetatA la fala locului si s_a tbrmulat
ldspus.

Domnul Olaru Viorel arata cA este l1emullumit cd s_au taiat unii copaci pe care
dunnealui i-a piantat. intreabi dace aductriunea locali de api trece pe tercnul olaqului tsicaz,
iar dommrl Luca Vasile, architect $ef al oragului ii rdspunde cI acesta nu este rctea de aDd
potabild $i nu trece pe terereDul propdetatea ora$ului Bicaz.

Domnul p mar ar.atd cd suDt unele leconcordanle dintre planurile terenurilo$i strAzilor
din perioada construirii barajului de la Bicaz ( cand ulita limitrofE prop etdtii domnului Olaru
Victor em cale de acces publicd) 9i evidentele actuale.

Domnul Olaru Viorel il intreabd pe dommrl architect $efLuca Vasiie daci dumnealui in
perioada cat a fost viceprimar al oragului Bicaz a permis SIL FOREST Tarcau sa ar.uce
rumegu; pe un drum local ( din dl eptul familiei Cibea Elena Gabriela), iar donmul Luca Vasile
apreciazA aceasta intrebare ca fiind tendenlioasd fi cd este evident cd nu a permis depozitar.ea
rumegusului.

Domnul architect $efLuca Vasile ii rdspunde domnului Olaru Viorelcd nu contest faptul
cd dumnealui a conshuil podul pe cheltuiala sa, dar cd acest pod este construit pe domeniul
public al statului, administrat de Regia Naiionale,, Apele Romane,,.

Domnul Olaru Viorel afirmd faptlrl ce necazurile vin din paftea finei $i nepoatel domnului
\ iceor:rr ar pen ru care ace"ta face orice qa o ajtrre.

Domnul Butnaru Nicu, viceprimar, neagi calitatea de finA fi nepoatd a doamei Cibea
Eiena Gabriela qi invitape domnul olaruviorel sd facd investigafii mai aprofi.urdate in legdturd
cu aceaslS afiunatie.

Domnul secretar Spilidon Ioan intervine $i ii spune domnului Olaru V1ore1 cd o ce
cetdtreaD al ora$ului este binevenit in $edinte $i poate ridica probleme ce tin de conpetenla
Consiliulul local, dar ca proble,ra .idicatE de catre dlui, respectiv litigiur sdu cu cetdienii din
jur este de competentrajustiliei qi nu a Consiliului.

Domnul primal alatA cd proprietarul albiei rauilor este statul loman, p n Regia NationalA
,,ApeleRomane",ialdomnulviceprimar.ButnaruNicuafiImdcdpodulesteconstuitilegal
de cdtre domnul Oiaru Viorel $i cA ar trebui demolat.



Domnul Ol:[u Viorel ii rdspunde cd multe podLrr.i gi punli sunt constluite prin contribulia
privatd a celdlenilor $i dacd ar fi se acceptdm punclul de vederg al domnu|"ri vrocpnmar! ar
hebui demolate $i acestea.

Domnul Olau Viorel informeaza din nou Consiliul cAAsociatia de crestere aanimalelor
Izvorul, care a concesionat pd$unea limitrofd prop etAfi sa1e, a interzis pd$unatul animalelor
sale, de$i in conlractul de concesiune se prevede ca posesodi de animale riverani pa5unii
concasionate au dreplul sd pdquneze animalele proprii.

Domnul consilier Oprea Dragomfu ia cuvaDtul ti afinnd cd a fost profesorul domnului
Olaru Viorel, ca il cunoatte pe dumnealui de multi ani, cd ii apreciazA calitdfile de bun
gospodar, dar cd problemele sale nu se pot tezolva p D crearea unor stfui conflictuale.

Domnul primar arata ca regimul juridic al cdii de acces din zona locuintei Olaru Viorel
se va clalifica intrutotul, dupd definitivarea Planului Ur.banistic General.

Nemaifiind alte probleme in disculie, domnul pre$ediDte de $edinla declard $edinla
inchisS.

PRE$EDINTE DE $EDINT,[
Luca Cristinel

SECRETAR
Spiridon Ioan

intocnit,
av, Tiranu Vasile




