
ROMANIA
JUDETUL NEAMT
oRA$UL BTCAZ

GONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL
al gedinei ordinare din 31 .08.2017

Consiliul local al oragului Bicaz s-a intrunit in gedinla ordinara, astazi 31 august ZO1T,
orele 15,00, in sala de gedinte de la parterul blocului ANLdin str. Piatra Corbului nr. 1S A, fiind
convocat prin dispozitia primarului nr 212125.08.2017, cu urmatoarea ordine de zi:

1' Proiectde hotar6re privind rectificarea bugetului local al oraqului Bicazpe anul 2017',
2. Proiect de hotarare pentru aprobarea Metodologiei de atestare a persoanelor fizice in

vederea practicarii activitatii de administrator de imobile la asocialiile de proprietari sr
locatari;

3. Proiect de hotarare privind insugirea "Raportului privind activitatea de solufionare a peti{iilor
din perioada ianuarie-iunie 2017" a,,Raportului de activitate a asistentilor personali oe
semestrul l-2017" $i a ,, Analizei stadiului de inscriere a datelor in registrui agricol pentru
semestrul l-2017"',

4' Proiect de hotarare privind insugirea unui raport de evaluare gi aprobareavttnzarii directe a
unui teren din domeniul privat al oragului Bicaz',

5. Proiect de hotarare privind aprobarea Acordului de parteneriat cu Asocialia ,,Renagterea
Bicazului" privind alocarea sumei de 15000 lei, pentru organizarea, in data de 3 septembrie
2017, a Competitiei nationale de ciclism ,,Maraton Mountiin Bike"- editia a Vll-a;

6. Proieci de hotarAre privind aprobarea trecerii din administrarea Consiliului Local al Oragului
Bicaz, in administrarea Consiliului Judelean Neam!, a unui tronson de drum judelean, in
vederea efectuarii unor lucrdri de reabiritare/modern izare:

7. Proiect de hotarare privind aprobarea Statului de funclii al Spitalului Oragenesc,,sfantul
lerarh Nicolae"-Bicaz, prin infiinfarea Biroului Managementul CalitSlii Serviciiior Medicale;

8. Proiect de hotdrare privind aprobarea inregistrdrii in domeniul privat al ora$ului Bicaza unor
suprafete de teren conform tabelelului si schi{elor anexe;

9. Proiect de hotarare privind aprobarea efectuarii unui schimb de terenuri;
10. Proiect de hotarare privind aprobarea inregistrdrii in domeniul public al oragului Bicaz a

suprafetei de 56 mp teren;
t 1 Prciect de hotarare privind aprobarea alipirii a doua loturi de teren din domeniu oublic al

cra$ului Bjcaz;
: 2. Intrebari. interpelari.

Sunt prezenti 14 din cei 15 consilieri alegi, absent motivat fiind domnul consilier Bulai Daniel.



Sunt prezenti, de asemenea, domnul primar Nicolae Sdldgean, personal din aparatul de

specialitate al primarului, precum gi doi dintre cetdfenii oraqului Bicaz, gi anume domnul Olaru

Viorel 9i domnul Ailenei Zaharia.

Doamna consilier juridic Pop-Rdzbuc Adriana Marinela, inlocuitoarea domnului Spiridon

loan, secretarul oragului (aflat in concediu de odihnd) intreabd pe domnii consilieri daca sunt

obiec{iuni la procesul-verbal al gedin{ei anterioare din data de 29 iulie 2017, iar domnul consilier

Mdrdscu Claudiu Constantin afirmd ca la dezbaterile proiectului nr.15 (renumerotat 13), dumnealui

nu a afirmat cd ,,este prea mare coeficientul de ierarhizare a functiei de referent de specialitate in

cadrul Politiei locale" , ci a fost de pdrere cd s-a gregit calculul salariului la func{ia referent de

specialitate, poli!ist local, grad principal, grada{ia zero, in sensul ca, in loc de 3917 trebuia trecut

3691 lei, Nu mai sunt alte observatii la procesul verbal anterior.

Supus la vot , procesul verbal al gedintei anterioare (sub rezerva consemndriii exacte a

afirmatiilor domnului consilier Mdrdscu Claudiu Constantin) este aprobat cu votul pentru al

unanimitdtii consilierilor prezenli, dupd care dosarul de gedintd este numerotat, legat gi sigilat,

conform legii.

Domnul primar Nicolae Salagean solicita introducerea pe ordinea de zi a proiectelor

numerele 9, 10 gi '1 1 , care au fost scoase de pe ordinea de zi la gedinta din luna iulie 2017 ,

Se supune la vot propunerea de introducere pe ordinea de zi a proiectelor cu numerele 9, 10 gi 11,

iar aceasta este aprobatd cu votul unanim al consilierilor prezenti,

Domnul primar supune apoi aprobdrii Consiiliului Local, ordinea de zi in ansamblul ei

(continAnd proiectele cu numerele 9,'10 gi 11), iar aceasta este aprobata cu votul unanim al

consilierilor prezen{i,

Domnul consilier Luca Cristinel, pregedinte de gedinti, preia conducerea gedintei gi

prezinti proiectul nr,1.

Cele 3 comisii de specialitate prezintd aviz favorabil. Nu sunt discutii, Supus la vot, in conditiile

legii, proiectul nr. '1 este aprobat cu votul pentru al unanimitdtii consilierilor prezenti,

Domnul pregedinte de gedintd prezintd proiectul nr,2.

Cele 3 comisii de specialitate prezinld aviz favorabil. Nu sunt discutii. Supus la vot, in conditiile

legii, proiectul nr, 2 este aprobat cu votul pentru al unanimita{ii consilierilor prezenti.

Domnul pregedlnte de gedintd prezinti proiectul nr. 3.

Cele 3 comisii de specialitate prezintd aviz favorabil, Nu sunt discutii, Supus la vot, in conditiile

legii. proiectul nr. 3 este aprobat cu votul pentru al unanimitatii consilierilor prezenti.

Domnul pregedinte de gedin[d prezintd proiectul nr,4.

Cele 3 comisii de specialitate prezintd aviz favorabil, Nu sunt discutii. Supus la vot, in conditiile

legii. proiectul nr. 4 este aprobat cu votul pentru al unanimitatii consilierilor prezenti,

Domnul pregedinte de gedinti prezinti proiectul nr,5.



Cele 3 comisii de specialitate prezinld aviz favorabil,

Domnul viceprimar Butnaru Nicu propune ca suma alocata sa fie de 20000 lei, in loc de

15000 lei

Domnul primar Nicolae Salagean afirma cd e tardiva propunerea de modificare a sumei,

intrucat la punctul nr,1 de pe ordinea de zi s-a votat deja rectificarea de buget, unde este inclusa

suma de 15000 lei, propusd la proiectul nr.5,

Avand in vedere parerea domnului primar, domnul viceprimar Butnaru Nicu igi retrage
propunerea de mdrire a sumei alocate pentru concursul de ciclism, afirmAnd ca se va preocupa 0e

marirea numarului de soonsori.

Domnul consilier ZafIon Dumitru Cristian afirma ca acest concurs de ciclim este deja inscris
in circuitul competitional de amatori, iar la el participd chiar gi ciclisti din afara larii,

Domnul consilier Luca Cristinel intreaba pe domnul Zafton dacd participarea concuren{ilor

de varste sub 14 ani este gratuitd, iar domnul Zaflon ii raspunde cd nu.

Domnul consilier Oprea Dragomir informeazd Consiliul ca aceasta competilie de ciclism se

organizeaza in parteneriat cu Asocia{ia ,,Renagterea Bicazului" gi cu unii sponsori,

Domnul consilier Ursu Viorel intreaba unde sunt sponsorii de anul trecut gi afirma ca nu

este sigur ca numarul de participanti la aceastd competitie este in cregtere, iar domnul consilier
Zafton afirmd ca unii sponsori de anul trecut nu mai contribuie la organizare, iar domnul Oprea

afirma ca a crescut insa calitatea participantilor, crescdnd ponderea celor deja premiali anterior la

diverse alte competitii de acest gen, Domnul Ursu Viorel aratd cd nu prea mai sunt bani pentru

sport, intrucat trebuiesc alocati bani gi pentru fotbal, Supus la vot, proiectul nr.5 este apriobat cu 13

voturi pentru (domnul Zafton Dumitru Cristian neparticipand la vot).

Domnul pregedinte de gedintd prezinti proiectul nr, 6.

Cele 3 comisii de specialitate prezintd aviz favorabil. Nu sunt discutii, Supus la vot, in condiliile
legii, proiectul nr, 6 este aprobat cu votul pentru al unanimitatii consilierilor prezenli.

Domnul pregedinte de gedinti prezinti proiectul nr, 7.

Cele 3 comisii de specialitate prezintd avizfavorabil.

Domnul viceprimar Butnaru Nicu afirma cd nu igi explica totugi de ce pentru managementul

calita{ii serviciilor medicale trebuie sa se ocupe un intreg birou de 3 persoane, cand intreaga
munca ar putea fi acoperitd de o singura persoana.

Domnul primar ii raspunde ca structura organizatoricd a spitalelor a fost stabilita prin ordin
al ministrului sanatatii.

Domnul consilier lstrate Miheite afirma cd din informatiile sale, la spitalul din Oradea, de

managementul calitatii se ocupa o singura persoana, iar la spitalul din Targu Mureg, doua
pers0ane.



Domnul viceprimar Butnaru Nicu propune sa se voteze 3 persoane, conform hotarArii
Consiliului de Administratie al Spitalului , Spitalul putdnd angaja 1-3 persoane,in limita bugetului
Supus la vot, in conditiile legii, proiectul nr.7 este aprobat cu votul pentru a 13 consilieri Ei o
abtinere ( a domnului consilier lstrate Mihaita),

Domnul pregedinte de gedinti prezinti proiectul nr.g.
Cele 3 comisii de specialitate prezintd aviz favorabil, Nu sunt disculii. Supus la vot, in conditiile
legii, proiectul nr, B este aprobat cu votul pentru al unanimitalii consilierilor prezenli,

Domnul pregedinte de gedintd prezinti proiectul nr. 9.

Cele 3 comisii de specialitate prezintd aviz favorabil. Nu sunt disculii. Supus,la vot, in condi{iile
legii, proiectul nr, 9 este aprobat cu votul pentru al unanimitalii consilierilor prezen!i.

Domnul pregedinte de gedinti prezinti proiectul nr, 10,

cele 3 comisii de specialitate prezintd avizfavorabil. Nu sunt discu{ii,
Supus la vot, in conditiile legii, proiectul nr, 10 este aprobat cu votul pentru al unanimita{ii
consilierilor prezen{i,

Domnul pregedinte de gedintd prezinti proiectul nr. 11,

Cele 3 comisii de specialitate prezinla aviz favorabil, Nu sunt disculii. Supus la vot, in condiliiie
legii, proiectul nr. '11 este aprobat cu votul pentru al unanimitdlii consilierilor prezen{i.
se trece la punctul nr.12al ordinii de zi, privind intrebdri, interpelari,

Domnul consilier Ursu Viorel ia cuvantul afirmand ca nu inlelege de ce doamna senator
Emilia Arcan, de ,,Ziua Marinei" a fdcut apel la tineri sa se intoarca in {ard, din moment ce situa[ia
economicd nu s-a imbunatatit, iar domnul primar ii rdspunde ca Guvernul are in vedere ca in
viitor sd acorde unele facilita{i financiare pentru promovarea de catre acesti tineri a unor olanurr
de afaceri in tara,

Domnul consilier lstrate Mihiite informeaza ca mai sunt de introdus pe ordinea de zi a

viitoarelor gedinte de consiliu local o serie de cereri de cumpdrare de terenuri, iar domnul primar
aratd ca unii cetateni au solicitat sa cumpere terenurile de sub garaje, dar aceste terenuri trebure
mai int0i inregistrate in domeniul privat al oragului. De asemenea, cetalenii au cerut sa intre in
legalitate cu bateria de garaje de ldnga pompieri gi trebuie clarificata gi situalia juridica a acestora.

Domnul consilier lstrate Mihaitd informeazi Consiliul ca starea drumului din straoa
Bistri{ei lasa de dorit, iar domnul primar ii raspunde cd mai intAi trebuie rezolvata alimentarea cu
ape, iar domnul lstrate intreba: ,,dacd nu se rezlova cu apa decAt peste 2 ani, nu mai reparam
sirada?"

Domnul viceprimar Butnaru Nicu ii raspunde domnului lstrate ca vechea administra{ie a
contractat imprumuturi de peste 40 mliarde lei vechi gi cu acei bani trebuia reparatd strada Bistri{er.



Domnul primar il completeazd pe domnul viceprimar, ardtAnd ca exista proiect gi pentru

celelalte strazi neasfaltate, printre care gi strada Bistri{ei, ca au fost bani pe vremea vechiului

orimar.

Domnul consilier lstrate Mihiitd solicitd ca Birourile Poli{ie locald gi Integrare Europeana

sa depuna la gedin{a urmatoare cdte un raport de activitate.

Este de parere ca s-au cheltuit foarte multi bani cu documentatia pentru modernizarea strazii

lzvorul Muntelui, iar domnul viceprimar Butnaru Nicu ii raspunde ca suma cheltuita este de 12000

lei.

Domnul consilier Ursu Viorel intreabd cine va deszapezi 9i intretine,pe timp de iarna
portiunea din str, lzvorul Muntelui datd in administrarea Consiliului Jude{ean, iar domnul viceprimar
ii raspunde ca ramane de vazut, dar spera cd va fi intretinuta de Consiliul Judetean,

Domnul consilier Mirdscu Claudiu Constantin solicita rezolvarea unui un caz social: o
doamnd care nu locuiegte in Bicaz, are un copil care invatd la gcoala din Marceni gi solicita o

locuin{d, intreaba daca poate fi ajutata, iar domnul primar ii raspunde cd nu cunogte persoana gi nu

gtie despre cine este vorba. Solicita ca doamna sd se inscde in audien{a cu problema respectiva.

fa cuvAntul domnul Ailenei Zaharia, cetatean al oragului, afirmand cb va pune la

dispozitia administratiei locale monumentele eroilor pe care le deline, in vederea amplasarii

acestora pe raza oragului Bicaz, intrucat prin acestea se cinste$te memoria eroilor care au luptat

in razboiele mondiale.

la cuvdntul domnul Olaru Viorel, cetdtean al oragului, care reia problema sesizata in
gedinta ordinara din27 iulie a,c,, precizAnd ca nu a semnat niciuna din petiliile adresate primarului

in legdtura cu accesul pe podul construit de dumnealui in zona locuinlei sale, Solicita, in temeiul

Legii nr. 5441200 cu privire la informa{iile de interes public, copiile notelorde constatare efectuate

cu ocazia cercetarii respectivelor peti{ii gi copiile raspunsurilor date, pentru ca dumnealui sd poata

constata daca sesizarile vecinilorsai sunt reale gi care este punctul de vedere al primariei,

Dacd este posibil,totodata, solicita gi anexarea in format electronic Ai a fotografiilor de la fala
locului, efectuate cu ocazia cercetarii petitiilor adesate primarului de vecinii sai, Dumnealui afirma
cb sunt persoane din primdrie care furnizeaza date ce ar putea constitui secrete de serviciu.

Sustine cd in zona lzvorul Muntelui sunt circa 29 de poduri gi podele construite fara autorizalie,
aga ca podul construit de dumnealui nu e singurul pod neautorizat,ca atare nu-gi va demola podur,

a9a cum a promis. il acuza pe domnul Luca Vasile, geful serviciului Urbanism, ca in perioada cat a
functionat ca viceprimar ar fi autorizat depozitarea rumegugului in zond gi cd in prezent se ocupa
mai mult de societatea sa decdt de lucrarile primariei, solicitandu-i sa demisioneze.

Domnul primar Nicolae 56lagean aratd ca se identifica noi terenuri 9i se inregistreaza tn

domneniul privat al oragului Bicaz, la fel se procedeaza 9i in zona lzvorul Muntelui. Se fac
documentalii cadastrale, iar Oficiu de Cadastru este aqlomerat.



Cdt privegte problema podului, s-a raspuns la toate cele 4 petitii, iar domnull Olaru Viorel este

indemnat sa se impace cu vecinii sai gi sa gdseascdm impreuna cea mai buna solulie,

Domnul Luca Vasile ia cuv0ntul gi ii transmite domnului Olaru Viorel ca nu a autorizat in
niciun fel, in perioada cAt a functionat ca viceprimar, depunerea rumegusului in zona lzvorul

Muntelui, cd nu are nimic de-a face cu conflictul pe care domnul Olaru Viorel il are cu vecinii sai,

Aratd ca accesul la locuintele din zona lzvorul Muntelui nu du iesire la un drum colector, motiv

pentru care fiecare cetdtean gi-a construit podetin dreptul locuin{ei sale.

la cuvdntul domnul consilier Oprea Dragomir, facAnd apel la domnii Olaru Viorel gi Luca

Vasile sa se impace intrucdt ambii i-au fost elevi, in perioada cAt a functionat ca professor la
catedrd.

Afirma ca Biserica, catolicd din orag si-a aratat disponibilitatea ca in curte sa gazduiasca parte din

monumentele detinuie de domnul Ailenei Zaharia gi propune ca aceste monumente sa fie
amplasate in orag,

Domnul primar propune comisiei de cultura sa promoveze un proiect de hotarare cu privrre

la amplasarea acestor moonumente, Arata ca monumentul ce s-a amplasat pe munte nu este

ingrijit. Mai afirma ca Biserica catolica nu are bani sa-gi construiasci gardul, dardmite sd mai

amplaseze monumente.

Domnul consilier Oprea Dragomir aduce in atentia Consiliului Local, situa{ia Muzeului Bicaz
care are peretii degradati din cauza unei ciuperci, iar domnul viceprimar ii raspunde ca Muzeur

face obiectul unui oroiect de reabilitare

Nemaifiind alte probleme in discutie, domnul pregedinte de gedinla declara gedinla inchisa.

PRE$EDTNTE DE $ED|NTA
Luca Cristinel

pt. SECRETAR

Cons. jr. Pop Razbuc.Adriana Marinela

iHrocmr
av. Jdranu Vasile


