
ROMANIA
JUDETUL NEAMT
ORA$UL BICAZ

CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL
al ;edinei ordinare din29.lL2011

Consiliul local a.l oragului Bicaz s-a intrunit in gedin{6 ordinarE, astdzi 29 noiembrie 2017, orele 15,00, in
sala cle gedinte de la parterul blocului ANL din str. Piatra Corbului nr,13 A, fiind convocat prin dispozilia
primarului nr.299 dtn24.l1.:1017, cu urmdtoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotdrAre pentru modificarea HCL nr, 513L0I.2008 privind reglementarea transpofiLrlui pLrblic
de persoane gi bunuri in regim de taxi Ei in regim de inchiriere precum Ei pentru modificarea Regulamentului cle

oLganizare, funclionare si autorizare a transportului in regim de taxi qi in regim de inchiriere pe razau,A.Tt Bicaz;
2. Ploiect de hotdrAre privind insugirea unol' rapoafte de evaluare gi aprobareavdnzdrii directe a unor

te;renuri din domeniul privat al oragului Bicaz;
3. Proiect de hotdrAre priviLrd ?nsuqirea unui rapoart de evaluare qi aprobarea vdnzdrii prin licitalie pLrblica

a unei suprafele de teren din domeniul privat al oragului Bicaz
4. Proiect de hotdrAre privind aprobarea inchirierii prin licitalie publicd" a unei suprafele de teren din

domeniul privat al oragului Bicaz;
5. Proiect de hotdrAre privind aprobarea inregistrdrii in domeniul privat a1 oragului Bicaz a unor suplaf'e1e

de telen;
6. Proiect de hotdrAre pentru alegerea modalitdlii de gestiune a Serviciului public de salubrizare stlaclald,

de aprobare a Studiului de opclrtunitate, Regulamentul, Caietul de sarcini qi Contractul de delegare a gestiunii;
7. Proiect de l-rotdrAre privind aprobarea contractdrii unui imprumut intern in vaioare de 1 .202.500 Iei;
8" Proiect de hotArAre pentru niodificarea anexei II la HCL nr, 127128.09.2017 privind aprobalea

organigramei numdrul de personal gi statul de funclii ale aparatului de specialitate a1 primarului oraqului Bicaz gr

serviciilor publice de interes local;
9.Proiect de l-rotd"rAre privind aprobarea implementSrii proiectului ,,Eficientizarea sistemului de ilurninat

pubiic in oraE bicaz, judelul Neam!", respectiv a indicatorilor tehnico-economici ai investifiei Ei a cofinanldrii
acestuia din bugetul local;

10. Proiect de hotdrAre privind aprobarea impozitelor;i taxelor locale pentru anul201B;
11, Proiect cle hotdrAre privind aprobarea prelungirii cu un an a contractelor de inchiriere pentlLr unele

locuinle ANL precum ;i stabilirea cuantumului chiriei;
12. Proiect de hotdrdre pentru aprobarea alocdrii din bugetul local a sumei de 42.000 lei, in veclerea

acoperirii cheituielilor cu organizarea manifestdrilor dedicate zilei Na{ionale a RomAniei qi a sdrbatorilor cle iarna;
l3.Proiect de hotdrAre, privind abrogarea poziliei rv, 21 din anexa la HCL nr. 166 din 22.12.2003 si a HCL

nr. 55127,04.2017.
l4.Proiect de hotdrAre privind aprobarea irnegistrdrii in domeniul privat al oragului Bicaz a suprafelei cle

1084 mp teren;
15. Proiect de hotdrdre privind aprobarea alipirii a doud loturi de teren, din domeniu privat al oragului Bicaz;
16. Proiect de hotdrZire privind aprobarea achiziliei lucrdrii ,,Montat gi demontat instalafii electrice

ornamentare pentru iluminatul festiv al oraguluiBicaz cu ocazias[rbdtorilor de iarn6 2017-2018";
lT.Proiect de l-rotdrAre privind rectificarea bugetului local al oraqului Bicaz;

18. Proiect de LrotdrAre privind aprobarea strategiei de dezvoltare a Spitalului ,,Sfdntu1 Ierarh Nicol ae" Bioaz;
19. tntrebdri, interpeliiri.

Suntprezenti toli cei 15 consilieri alegi.
Qrrnf nrezenti rlaeurll yrvzvrrlr, uc &SelTlellea, domnul primarNicolae Sdldgean, doamnaApopei MariaValentina, administrator

al SC PUBLISRV sItL, personal din aparatul de specialitate alprimarului.



Domnul Spiridon Ioan, secretarul oragului intreabd pe consilieri clacd sunt obiecliuni la cele consemnate inprocesele verbale al qedinlelor anterioare, respectiv 30 octombr.ie gi 20 noiembrie 20lT, rarconsilierii nur auniciun fel de obiectiuni.
supuse la vot, cele doui procese verbale ale gedinlelor anterioare sunt aprobate cu votul pentru al r-u-ranimit6lii

consilierilor, dupd care dosarele de gedinld sunt numerotate, legate qi sigilate, conform legii.
Domnul Spiridon loan, secretarul oraquiui pune la dispozilia comisiilor de specialitate proiectele rJe hotdl.dri

numerele 16 gi 17, iar dupd o prioadi cle studiu, comisiile dau clau aviz favorabil pentru aceste doud proiecte
Domnul primar Nicolae sbldgean propune consilierilor introducerea pe ordinea de zi aproiectelor nr.16 9i i 7,iar co'silierii sunt de acord, in unanimitate cu aceast' propunere,

Domnul primar propune consiiierilor retragerea de pe ordine a de zi a proiectului nr. 1g, intrucat Strategia dedezvoltare a spitalului ,,Sfantul Ierarh Nicol ae" Btcaznu este ftnalizatd,iar consilierii sunt de acord, in unanimitate,
cu retragerea acestui proiect,

Domnul primar Nicolae sdldgean ptezintdordinea de zi (confindncl gi proiectt:le 16 gi 17, dar fbr?i proiectulprivind strategia de dezvoltare a spitalului qi o supune aprobdrii consiiliului, iar corrsiliul o aprobd cu votul pentfu
al unanimitdlii consilierilor.

Domnul primar il invitd pe domnul consilier Mdrdscu claudiu consitantin, pregeclinte c1e gedin{d, sd preia
conoucerea Sedtntel.

Domnul preqedinte de qedinf[ prezinti proiectul nr.1.
cornisiiie Juridicd gi Economic6,prezinrd' avizfavorabrl, iar comisia de culturd propune dezbateriin plen,
Domnii consilieri Mdrdscu claudiu constantin gi Istrate Mihdild solicitii explicalii cu privire la punctul nr.9 cii'

anexa la proiect, iar domnul primar ptecizeazd, cd obligalia clienlilor taximetrelor, de pdstrare a bonulr-ri cle client
Ia cobordrea din taxi, este similard cu obligalia pdstrdrii bonului fiscal de cStre cLrmpardtori, pand la iegir.ea din
orice nagazin.

Domnul consilier Istrate Mihdild aratd' cd'qoferii de taxi ar trebr-ii sd respecte locurile de parcare, intrucAt pand
acllm nu prea s-au respectat,

Domnul consilier Mdrdscu Claudiu Constantin aratd. cd, este necesar ca rnaginile sd opreascd in fa{a flordriei gi a
librdriei iar acum dacd locurile sunt ocupate de taximetriqti unde vor mai opri aceste 

'ra5ini 
penlru a face

aprovizionarea acestor agenli economici?
Domnul Primar ii rdspunde cd in fafa flordriei qi a librdriei nu sunt spa{ii marcal.e pentru stalionarea 

'raginilorTaxi, locurile sunt lSsate libere tocmai pentrr-r a inlesni aprovizionafea acestor magazine,
AnalizAndu-se un alt punct din anezd, Domnui consilier Ursu Viorel precizeazd cd infrac{iunile de furt nu se

constatd de Poli{ia local5, iar domnul primar ii rdspunde cd personalul Poliliei locale parlicipd in echipaje r.nixte,
aldturi de organele Poliliei Romdne, la prevenirea gi combaterea unor infracliuni.

Domnul consilier oprea Dragomir preeizeazd cd de multe ori, parcdrile de reqedin{d din orag sunt 6cupate de
cdtre alte magini decAt cele care all incheiate contracte pentru parcarea de regedinfd iar in aceste cazari,l.itularii de
drept ai locurilor de parcare pot solicita sprijinul Poliliei 1oca1e pentru a reglementa aceastd situalie,

Domnul primar informeazd cd sunt disculii despre locurile de parcare ale autobuzelor de laqi, dar aceste frrme
de transport nu au fE'cut cerere pentru amenajarea cle parcdri, Toate traseele care tranziteazdor.agul au apr.obarea
autoritafilor administrafiei pubiice 1ocale, irr shimb firma care face traseul B;icaz-lagi ocupd in rnod illegal parcarea
de regedinfd.

Supus la vot, proiectul nr'. 1 este aprobat cu votul pentru al unanimit6lii consilierilor.
Domnul preqedinte de qedinfd prezinti proiectul nr.2.
Comisiile Juridicd Economicd qi de Culturd prezintd aviz favorabil, ial Comisia Economi cd aratd cd. nu esre

de acord cu plata in rate pentru solicitanfii punctelor 2,3 di'tabel,
Domnul consilier Istrate Mihditd aratd, cdnu este acceptabil ca o sumri micd de 900 lei sd fie p16tit6 i' rate.



Doamna Nenr{eanu Albertina din cadrul comparlimentului uAT antd. cdcetd}enii care au solicitat vA';zdrilesunt pensionari gi au pensii mici.
Domnul primar aratd cii s-au identificat 400 de terenuri care nll sunt valorificate, iar plata in fate nu esteimpotr.iva iegii.
Domnul viceprimar Butnat'u Nicu plecize azd, cdnu este de acord cu plata in rate.Domnul secretar spiridorr Ioan propune vot secret, iar consilierii sunt de acord, in unanimitate, cu votul socret.Domnul secretar distribuie fiecdrui co'silier cate un buretin de vot .rn urn']a votului' proiectul nr'2 este respins cu B voturi impotrirrd gi 7 votu' pentru, ffiincl vorbct cleadministrarea teritoriului, cvctrumul de adoptare este de 2/3 din numdrul consilierilor in funcfie)Domnul preqeclinte de gedinfi prezintd proiectul nr"3.

cele 3 comisii de speciaritat e prezintd, aviz favor.abil. Nr-r su't discufii.
Supus la vot' proiectul ru. 3 este aprobat cu votul pentru al unanimitSlii consilierilor,Domnul pregedinte de qedinfd prezintd proiectul nr.4.
Comisiile Juridicd gi de Cultur6 prezintl.aviz favorabil.
comisia Economicd, prin vocea domnului viceprimar Butnaru Nicu propune un amendament, repectiv propuneca prelul de incepere a licitatriei sd fie de 10 euro/m,p,/an.
Supus la vot' amendamentul comisiei Economice este aprobat cu votur pentru al unanimitdlii consilierilor.

,,,"r;iJ,i;ja 
vot' proiectul n.r'4 ( cu amendamentul oe mai sus), este aprobat cu votur pentru ar Lrna.irnrtdlii

Domnul preqedinte de qeclinfl prezinti proiectul nr.S.
cele 3 comisii de specialitat e preztnLd, aviz favorabil. Nu sunt ciisculii.
Supus la vot, proiectul nr' 5 este aprobat cu votul pentru al unanimit[1ii consilierilor.Domnul pregedinte de qerJin{d prezintl proiectul nr.6.
Cele 3 comisii de specialitate ptezintd,aviz favorabil.
Domnul consilier Istrate Mihdifd susline cd. nu a vdzuttoateanexele proiectului, iar dornnul secretar spiridonIoan ii rdspude ca anexele au fost in closarele de ia comisii.
Doana Apopei Maria valentina, director al sc PUBLISRV sRL , pre<:izeaz6cd hotdrarea sup.rsd dezbateriiesfe necesara la ANRSC pentru autorizare, cd in prezent gestiunea serviciului este una directa, dar dupd autorizar.easerviciului, se va trece la gestiunea delesata.
Supus la vot, proiectul nr'. 6 este aprobat cu 1 1 voturi pentru gi 4 ablineri,
Domnul preqedinte de qedtinfi prezinta proiectul nr.7"
Cele 3 comisii de specialita.te prezintd avizfavorabil.
Supus la vot, proiectlrl nr. 7 este aprobat cu votul pentru al unanimitdlii consilier.ilor,Domnul pregedinle de qedrlnfd prezinta proiectul nr.g.

Cele 3 comisii de specialitate prezintd avizfavorabil.
Domnul secretar Spirido.Ioan face ptecizdricu privire la proiect , ardtdnrTcd din totalul de 5 posturi, 3 au rdrnasla proiecte europene' iar 2 postr'''i au tl'ecut la implernnentdri proiect" r" 

"rt"r*.u#lnr,lruliei aceste postlrre alifost cumulate la proiecte europene fbrd a se face distinclia inire,,irnplemenlfure-proiecte ,,qi 
,,finanfare proiec1.e,,.Mai precizeazd cd posturire nu vor fi ocupate, dec6t cand va fi necesar.

supus la vot' in cor-rdiliile legii, proiectul ru'. B este aprobat cu votur pentru al unanimitd{ii consilierilor.Domnul preqedinte de gedinff, prezinti proiectul nr.9.
Cele 3 comisii de specialitate prezintd, avtz favotabil.
Domnul consilier zaftonDur'iitru cristiana aratd cd.proiectul supus clezbaterii este deschiz'tor de clrum in ct;ea

l|Jl::T:fi*ffJJil':T,H:t 
citv la nivelul orasuluiBicaz si lar-rdd activirarea cromnur viceprimar Butnaru NicLr,



De asemenea, domnul primar Nicolae Sd[6gean arard cd Smart City in l(omAnia este un compediu de solulii qi
tehnologii inteligente bazate pe IT&C care, aplicate la nivel 1oca1 gi regional, pot transforma comunit6li in orage
inteligente cu acces liber la produse qi servicii de calitate. Precizeazd cd sistemul Smart City a fost implementat
cu succes in oragul Alba iulia gi cd. proiectul supus dezbaterii a fost aprobat foarte repede pentru finantare.

Supus la vot, in condiliile legii, proiectul nr, 9 este aprobat cu votul pentru a1 unanimitdtii consilier.ilor,
Domnul pregedinte de gedin{[ prezintl proiectul nr,10.
Cele 3 comisii de specialitate prezintd, avizfavorabiL
Domnul consilier Istrate I\,{ihAiF intreabd. pe doamna Alina Crioitoru clin caclrul Compar.timentr:lui

Contabilitate, dacd s-a rnodificat cuantumul taxelor gi impozitelol locale din 1918 fa{6 de cele din 1017, iar cloamua
Cloitoru precizeazd" cd in cea mai mare par1e, taxele gi impozitele sunt zLcesleagi, cu unele rnici excep{ii, ca de
exemplu taxa pentru eliberarea de adeverintre de rol agricol, taxa cle cdsdtorii, taxa PS1, taxa pF, taxa pJ gi alte cAteva
taxe.

Supus la vot, proiectul nr. 10 este aprobat cu votul pentru al unanimitd{ii consilierilor.
Domnul pregedinte de gedinld prezintd" proiectul ru',11.

Cele 3 comisii de specialitate prezinIl" aviz favorabil.
Supus la vot, ?n condiliile legii, proiectul nr. 1i este aprobat cu votul pentru al ulanimitdlii consilierilor.
Domnul preqedinte de qedi.nf[ prezintfi proiectul nr.IZ.
Cele 3 comisii de specialitati: prezintd aviz favorabil.
Domnul consilier Istrate ivlihdild intreabd pe domnul primar dacd suma supusd spre aprobare inclucle gi

contravaloarea cadourilor pentru copii, iar domnul primar ii rdspunde cd suma totald de 42000lei inclucle pi prelLrl
cadourilor,

Supus La vot, proiectul nr. 12. este aprobat cu votul pentru a1 unanimitdlii consilierilor,
Domnul preqedinte de qedinJ[ prezint[ proiectul nr.13.
Cele 3 comisii de specialitate prezintd avizfavorabil,.
Supus la vot, proiectul nr, 13 este aprobat cu votul pentru a1 unanimitdlii consilierilor.
Domnul preqedinte de qedinfl prezintd proiectul nr,l4,
Cele 3 comisii de specialitate prezintd, aviz favorabil.
Supus la vot, proiectul nr. 14 este aprobat cu votul pentru a1 unanimitd{ii consilierilor,
Domnul preqedinte de qedinfi prezint[ proiectul nr.15.
Cele 3 comisii de specialitateprezirftd, aviz favorabil,
Sr-rpus la vot, proiectul nr, 15 este aprobat cu votul pentru al unanirnitd"lii consilielilor,
Domnul preqedinte de qedin{5 prezintd proiectul nr.16.
Ceie 3 comisiide specialitate prezintd aviz favorabil.
SLpus la vot, proiectul nr, 16 este aprobat cu votulpentru alurranimitdlii cronsilierilor.
Domnul preqedinte de Eedinfd prezintl proiectul nr.17.
Cele 3 comisii de specialitate prezintd aviz favorabil,
Sttpus la vot, proiectul nr. 17 este aplobat cu votui pentru al unanimitdlii consilierilor.
Se trece la ultimul punct al ordinii de zi, privind intrebiri, interpeliri.
Domnul primar aratb cd, este posibil sd mai fie una sau doud rectificdri bugetare pAnd la sfArgitul anului.
Domnulsecretar Spiridon Ioan, ?n bazaunei adrese de la ANCPI, solicitd desernnarea unui consilier local care sd

aiba acces la Registrul Electronic Nalional a1 Nomenclaturii Stradale,
Domnui consilier Istrate MihAil6 il propune pe domnul Bulai Daniel, care irrsd. nu doregte sd se implice iu asemenea

activitate,

Domnul consilier Oprea Dra6;omir il propune pentru aceastd activitate pe domnul r:onsilier Luca Cristinel.
Supusi la vot, propunerea privind desmnarea domnului Luca Crisinel este tnsuqitd cu 14 voturi pentru,

domnul Luca Cristinel neparticipAnd la vot.



Domnul consilier oprea Dragoinir aduce la cunogtinla consilitrlui cd domnul $tirbu Mihai vrea sd-gi construiascdo locuinla, dar c5 drumttl din zond este impracticabil. Mai aratd cd,stauia lui Mihai Eminescu cie ldnga bibliotecaoragului' este acoperitd de o serie de arbori care trebuie t[itri, sau cel putin toaletafi, pentru a fi mai bine pusd i'valoare aceastd statuie, <Jar cd ar trebui avizul sau aprobarea arhitectului ( Laurenliu Dumitrag),
Dornnul viceprimar Butnaru Nicu ii rdspunde cb nu mai trebuie aprobarea arhitectr-rlui , intr.ucat statuia a intrat inpatrimoniLll oragului Bicaz, dar cd arborele nu trebuie toaletat, ?ntrucat este integrat in construclie gi nu au trecutincd 5 ani de la amenajarea spaliilor verzi,
Domnul primar informeazf cd sunt personae care distrug amenajdriie din oraq precum placa de la un monumerrt,Domnulprimarinvit[ consilieriis6fieprezen]i de l decembrie-ziuaNalionald aRomdnieri, laorele 10,00, laMonumentul Eroilor clin fa{a Casei de Culturd Bicaz.
Nemaifiind alte probleme ?n clisculie, domnul preqedinte de qedinld declard gedin{a inchis6,

I'RE$EDINTE DB $EDII{TA
M[riscu Claudiu Consfantin

intocmit,
av. Jiranu Vasile

SECRETAR
Iipiridon Ioan




