
ROMANIA
JUDETUL NEAMT
ORASUL BICAZ

CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL
al qedintei ordinare din 26 aprilie 2018

Consiliul local al oragului Bicaz s-a intrunit in gedin{5 ordinard astilzi 26 aprilie 2018, or
15,00, in sala de gedin{e situatd la parterul blooului ANL din str. Piatra Corbului, nr. 13, fi
convocat prin dispozitia Primarului nr.81 din2A.04.2018,_cu urmdtoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotdrAre privind alegerea preqedintelui de qedin!6;
2. Proiect de hot[rAre privind aprobarea Flegistrului local al spafiilor verzi din oraqul Bi
3" Proiect rje hotdrdre pentru modificeuea HCL nr. 30116.03.2018 privind asisura

achiziliondrii serviciilor de ecarisaj pentru cdinii frrd st[pAn;
4. Proiect de hotdrdre privind aprobarea dezlipirii ?n doud loturi a unei suprafele de

aflatd,in domeniul privat al oraqului Bicaz;
5. Proiect dr: hotdrdre privind insugirea rapoartelor de evaluare qi aprobarea concesi

prin licitalie publicd a unor suprafefe de teren aflate in domeniul privat aioraqului Bicaz;
6. Proiect de hotdrAre pentru aprobarea concesiondrii prin licitatrie public6 a unui

din domeniul privat al ora;ului Bicaz situat in incinta fostei policlinici;
7. Proiect de hotdrdre privind aprobarea schimbdrii intervalului de timp in care

sdrbdtoresc,,Zilele Bicazului";
8. Proiect de hotdr6re privind aprobarea recoltdrii materialului lemnos din partida 971

vederea atribuirii acesteia cdtre populalie;
9. Proiect de hotdrdre privind aprobarea rectificdrii bugetului local al oraqului Bicaz;
10. Proiect cle hotdrdre privind aprobarea alocdrii din bugetul local a sumei de 10.000

in vederea organizdrii ;i desftguririi activitSlii sportive fotbalistice in returul ediliei de campi
2,0 17 -2018, Clubulu i sportiv,,Cimentul Bicaz" ;

11. Proiect de hotdr0re privind aprobarea execuliei bugetului local al
trimestrul I al anului 2018;

12. Proiect de hotdr0re pentru modificarea ;i completarea HCL
privind aprobarea reahzdrii unor obiective de investifii la Spitalul
Nicolae" Bicaz, in vederea asigurdrii

condiliilor de acreditare;
13. Proiect de hotdrdre privind aprobarea realizdrii investifiei < Lucrdri de reabilit

instalafie de fluide medicale la Spitalul ord;enesc "Sf. Ierarh Nicolae,, Bicaz>;
14. Proiect de hotarare privind aprobarea cheltuielilor legale de proiectul ,,Eficientiza

energetica a cladirilor Liceului ,, carol r" Bicazjudetul Neamt-Axa pri,oritara 3, prioritatea
vestitii 3.1., operatiunea B, Apel de proiecte p]I\l20l6l3l 3.7lBlI,,

15. Intrebdri, interpeldri.
Sunt prezen{i 14 din cei 15 consilieri aleqi, absent motivat fiind domnul consilier I

MihdiJa;
Este prezenl. domnul primar Nicolae Slalagean, inso{it de personal din aparatul

specialitate al primarului.
Domnul secretar Ioan Spiridon intreabd pe consilieri dacd au de frcut observatii

obiecfiuni la procesul verbal al qedintei anterioare din29 martie 201g.

oragului

nr. 28 drn 12.03.
ordqenesc "Sf. I



IntrucAt nu au fost fdcute observalii 9i nici obiectiuni, domnul secretar supune la vot
procesul verbal al gedintei anterioare din 29 martie 2018, care este aprobat cu 13 voturi
pentru qi o ablinere (a domnului viceprimar Butnaru Nicu), dupd care, drosarul de qedin!6 este
legat, numerotat gi sigilat, conform legii.

Domnul secretar aratd, c6, mandatul de pregedinte de gedin{d al domrrului consilier Istrate
MihAitA a incetat, deqi absent la;edin![, muLllumegte domnului consilier pentru modul in care
;i-a exercitat mandatul, qi solicitd consilierilor sd facd propuneri pentru un nou pregedinte de
qedin[[.

Domnul consilier Florea Constantin propune ca pregedinte de gedinfd pentru urmatoarele
3 luni sd fie domnul consilier Branigte Bogdan. Nu mai sunt alte propun".f.

Supusd la vot , propunerea domnului Florea constantin este aprobatd
unanimitdtrii consilierilor prezenli.

cu votul pentru al

Domnul primar informeazd, Consiliul local asupra celor doud proiecte de hot[rAri ce
itb aprobarea lor urgentd gi care urmeazd,, c:u acordul consilierilor, sd fie introduse pe ordinea

Domnul secretar aduce la cunogtinla consilierilor prevederile art. 40 (1) qi ale art. 44 din
administraliei publice locale nr.21512001 prevederi ce reglementeazdp.oc"du.a introducerii

ordinea de zi a unor proiecte de hotdrAri gi implicit condifiile ce trebuiesc indeplinite pentru ca
iectele de hotdrdri inscrise pe ordinea de zi sd poatd fi dezbdtute de Consiliul Local.

intrucdt materialele au fost pregdtite, domnul Primar propune Consiliului Local s6
amrneze in comisii proiectele de hotdr6ri in cauzd gi sd emitd avizul prevdzrut de lege.

Domnii consiglieri sunt de acord cu propunerea, se ia o pauzd, de 30 minute, se studiazd
alele puse la dispozifie qi se emite avizul prevdzut de lege.
O datd indeplinite condiliile, Domnul primar Nicolae Sdldgean prollune introducerea pe

inea de zi a ,,Proiectului de hotdrAre privind aprobarea cheltuielilor legate de proiectul ,,
icientizarca energeticd a clddirilor Liceului ,, Carol I" Bicazjudeful Neam]-Axa prioritard 3,
oritatea de investifii 3.1., operatiuneaB, Apel deproiecte PON20I6I3l3.llBlI" ,iar la ultimul
ct al ordinei de zi propune sd se prezinte Corrsiliului local ,,Raportul Comisiei de monitorizare
hizitriilor publice din cadrul Liceului,, Carol I Bicaz" raport ce urmeazda fi ?nsugit de Consiliul
al.

Supusd la vot, propunerea de suplimentare a ordinei de zi este aprobald cu votul pentru al
im italii consilierilor prezenli.
Domnul Primar supune la vot, ordinea de zi in integralitatea ei , aceasta fiind aprobatd cu

ul unanim al consilierilor prezenfi.
Intrucdt punctul nr" I a fost epuizat prin alegerea pregedintelui de gedin{ii, domnul preqedinte
de gedin!6 noul ales, Branigte Bogdan prezintd, proiectul nr. 2.
cele 3 comisii de specialitateprezintdaviz:,favorubil. Nu sunt discu{ii.
Supus la vot, proiectul nr.2 este aprobat cu votul pentru al unanimitdfii c;onsilierilor prezenfi.
Domnul pregedinte de qedinj[ prezintd, proiectul nr. 3.
cele 3 comisii de specialitate prezintl. aviz: favorabil. Nu sunt disculii.
Supus la vot, proiectul nr.3 este aprobat cu votul pentru al unanimitdlii consilierilor prezenli.
Domnulpregedinte de qedinfa prezintd, proiectulnr. 4.
cele 3 comisii de specialitateprezint|aviz:.favorabil. Nu sunt discufii.
Supus la vot, proiectul nr.4 este aprobat cu votul pentru al unanimit[fii consilierilor prezenli.
Domnul pregedinte de gedinld prezintd, proiectul nr.5.
comisia Juridicd dd, aviz favorabil pentru aprobarea tuturor celor

iect, comisia de culturd propune dezbateri in plen, iar comisia
endamentul ca la punctul 3 din anexa, sd se majoreze pretul

3 puncte din anexa la
Economicd propune
drl la aproximativ un

rolm.p.lan, la 5 euro/m.p.lan.



Domnul primar Nicolae Sdl6gean arct6, c;ir majorarea de preJ
se justificd, intrucdt este vorba de un teren in pantd, iar la preful de
la licitalie.

Domnul consilier Oprea Dragomir aratd, cd este de acord cu propunerea domnului prim
Domnul Florea Constantin este de pdrere cd perioada de concesiune de 10 ani e prea lu

iar domnul primar afirmd cd in anii trecu{i s-a ooncesionat pe perioade ce atingeau chiar 99
anr.

Domnul ursu viorel aratd c[ in anii din urrnd s-a vdndut baia publicd
Domnul primar afirmd cd se pot pune in valoare multe terenuri

construcfii amplasate ilegal pe domeniul public sau privat al orasului 
"

Domnul Ursu Viorel afirmd c[ multe dintre aceste construcfii ilegale amplasate in
$colii Dodeni si ca in legislaturile anterioare s-au demolat multe asemenea Constructrii ilega

Domnul primar afirmd cd Registrul spatiilor verzi s-aintocmit conform legii.
S-a supus la vot amendamentul ca preJul de la punctul 3 sd fie 5 euro, iar amendamentul

fost respins cu cu 7 voturi pentru qi 7 voturi irnpotrivd.
Se supune la vot proiectul nr.5 aga cum a fbst prezentat la comisii, iar acesta este ap

cu votul pentru al r"rnanimitatii consilierilor prezenfi.
Domnul pregedinte de qedinld prezintd, proiectul nr.6.
Cele 3 comisii prezintd aviz favorabil. Nu sunt discu{ii.
Supus la vot, proiectul nr.6 este aprobat cu votul pentru al unanimit[1ii consilierilor prezen
Domnul pregedinte de qedinld prezintd, proiectul nr.7.
Cele 3 comisii prezintdavizfavorabil. Nu sunt disculii.
Supus la vot, prc,iectul nr.7 este aprobat cu votul pentru al unanimitdlii consilierilor prezen
Domnul preqedinte de gedinfd prezintd proiectul nr.8.
Cele 3 comisii prezintd, aviz favorabil.
Domnul consilier Ursu Viorel solicitd ca pe viitor sa se specifice mai clar partida c6t

punctul (zona) din c,are se recolteazd lemn" Nu mai sunt alte discutii.
Supus la vot, pro'iectul nr.8 este aprobat cu votul pentru al unanimitdtrii consilierilor prezen
Domnulpregedinte de qedinld prezintd proiectul nr. 9.
cele 3 comisii de specialitate prezintd avizfbvorubil. Nu sunt disculii.
Supus la vot, proiectul nr.9 este aprobat cu votul pentru al unanimitd{ii consilierilor
Domnulpreqedinte de qedinld prezintd,proiectul nr. 10.
Cele 3 comisii de specialitate prezintd, aviz favorabil.
Domnul Luca Cristinel afirmd cd, deqi a solicitat 15000 lei pentru dezvoltarea activi

fotbalistice in Oraqul Bicaz, a primit numai 10000 lei, ardt6nd cd Lchipa Cimentul Bicaz
cinste oragului , iar domnul primar ii rdspunde cd deocamdatd, ru-u dirponibil[ in cani
de buget local era de numai 10000 lei, iar la o noua rectificare bugetara se va mai pu
suplimenta suma acordatd.

Domnul secretar afirmd c[ votul de la proiectul 10 este un vot cu privire la persoan
propune vot secret , distribuind consilierilor, cu exceptia domnului Luca Cristinel, care
participd la vot, c6te un buletin de vot.

Dupd votul secret, proiectul nr.10 este aprobat cu 13 voturi
neparticipand la vot).

Domnul primar ii solicitd domnului Luca Crist inel sd
sumei cheltuite.

Domnul presedinLte de sedinta prezintaproiectul nr. 1 1.
cele 3 comisii de specialitate prezintd aviz favorabil. Nu sunt disculii.
Supus la vot, proiectul nr.1 I este aprobat cu votul pentru al unanimitatii

Domnul preqedinte de gedin{d prezintdproiectul nr.12.

de la punctul 3 din anexd
5 euro nu va mai veni ni

la un pref prea mi
dupd demolarea u

pentru, (domnul Luca Cristi

depund documente pentru justific



Cele 3 comisii de specialitate prezintd, aviz favorabil. Nu
Supus la vot, proiectul nr.12 este aprobat cu votul pentru
Domnul presedinte de gedin{d prezintd,proiectul nr. 13.
Cele 3 comisii de specialitate prezinta avizfavorabil. Nu
Supus la vot, proiectul nr.l3 este aprobat cu votul pentru
Domnul pregedinte de qedinld prezintd"proiectul nr. 74.
e 3 comisii de specialitate prezintd aviz favorabil. Nu sunt disculii.

Supus la vot, proiectul nr.14 este aprobat cu votul pentru al unanimitdfii consilierilor prezenfi.
In cadrul punctului nr.15 al ordinei de zi, domnul consilier Apopei Mihai prezintd, Raportul
rmisiei de monitorizare a achiziliilor publice din cadrul Liceului ,,Carol I" Bicaz, iaport
robat in Consiliul de administrafie al acestei unitali qcolare, ardtdnd cd administratorul
esteia, domnul Vdideanu a comis nereguli in gestionarea cantinei gi internatului scolar , in
lsul ca o serie de alimente achizitionate nu au fost inregistrate in gestiune gi ca nu justifica
nsumul ridicat de lemn pentru incdlzirea scolii, iar Consiliul de adminisrtratie al scolii. dupa
rctionarea administratorului cu 70%o din salariu, a hotarat efectuarea unui audit pentiu
rificarea gestiunii, apreciind ca un audit din partea primariei ar putea fi suspectat ca fiind

iectiv, cd ar putea fi sesizate alte organe de control precum politia economica sau chiar
e de cercetare penalb.

Domnul consilier Florea Constantin apreciaza ca situatia semnalata este foarte grava si ca
buie luate masuri serioase.
Domnul Apostolescu Daniel este de acord ca trebuie luate masuri cAt mai urgent.
Domnul primar aratd ca luarea de masuri urgente se justifica, cu atat mai mult cu cat
rsele financiare ale liceului sunt asigurate din bugetul local, iar la o parte din copiii navetisti
suporta din bugetul local jumatate din cheltuielile ct cazatea si masa.

Mai precizeaza ca un audit din partea primariei nu este posibil in prezent intruc6t auditorul
in concediu medical.

Domnul Ursu Viorel arata ca masa lemnoasa consumata la liceu ar trebui verificata anual.
Domnul primar arata ca pana in prezent nu a fost intocmit niciun asemenea document

formativ despre gestiunea resurselor materiale ale acestei unitati scolare din subordinea
siliului local si afirma ca primele masuri trebuiau luate de Consiliul de Administratie a scolii

ca la sfarsitul fiecarui an trebuia facuta inventarierea patrimoniului.
Domnul secretar Spiridon Ioan este de parere ca la sedintele de consiliu local sd fie invitatd
nducerea liceului gi sd ne prezinte mdsurile luate vis-a-vis de situalia semnalatd ?n Raportul de
dit supus analizei.
Domnul viceprimar Butnarul Nicu

ministratie al scolii sa fie mandatati

sunt disculii.
al unanimitdlii consilierilor prezenJi.

sunt disculii.
al unanimit[1ii consilierilor prezenli.

propune ca reprezentantii consiliului local ?n consiliul de
prin hotarare de consiuliu sa ia masuri, incluzdnd chiar

Administralie
in legbturd cu

izarea organelor de cercetare penala.
Se supune la vot mandatarea reprezentantilor Consiliului Local in ConsilLiul de
Liceului ,,Carol I" sd solicite acestuia sesizarea organelor de cercetare penald
tele relinute de membrii comisiei care a fdcut Raportul in cauz[.
Supusd la vot propunerea este aprobatd cu votul pentru al unanimitatii consilierilor prezenti.
ln continuare, domnul viceprimar Butnaru Nicu explicl de ce s-a abfinut de la votarea

ului verbal al gedintei anterioare, afirm6nd ca la sedinta pe comisii , domnul consilier
te Mihaita a apreciat ca nu s-au consemnat exact afirmatiile sale, ieLr domnul secretar ii

ca acest proces verbal a fost insugit gi votat in mod legal de consilierii prezenli la
inla in curs, la care nu sau frcut obiecliuni. Obiecfiunile la procesul verbal au caracter personal.
Domnul Ursu Viorel propune consiliului angajareaunui salariat cu jr-rmdtate de normd in
rul societatii Publiserv, care sd facd curdfenie, adundnd resturile de material lemnos de pe

ul de la Secu , iar domnul primar apreciazd, c6 este bund aceastd propunere.



Domnul Oprea Dragomir sesizeazd, consili,ul cd ldngd cele doud chioscuri de langa mu
sunt doua b[nci rupte) care trebuie reparate, ca unele scari de laprata sunt macinate si tret
reparate .

Mai sesizeza cii pe valea Bistritei au ramas vreascuri in urma toaletarii arborilor si
le strange nimeni, rnacar ar trebui arse cu foc controlat.

Mai informeaza ca s-a deterioat placuta der la statuia lui Mihai Eminescu de lansa
Cultura.

Doamna Popescu Iulia informeazd cd in Dodeni se parcheazd camioane grele gi se str
drumurile , iar domnul primar ii rdspunde cd deooamdatd nu exista o alta solutie. iitruc6t nu ex
o centura ocolitoare a orasului.

Domnul Ursu Viorel sesizeaza ca pe rdulBioaz vin aluviuni cu gunoaie din amonte si cr
trebui gasite solulii ca aceste UAT-uri (din amonte) sa curble raul, iar domnul preqedinte
qedin!6 ii rdspunde cd nu poli obliga Comuna Poiana Teiului sd str6nga gunoaiele rdului
vin de la Vatra Dornei.

Domnul pregedinte de qedinld este de pdrere ca trebuie frcut un cordon . care sa ba" -^ ---.' ,
adunarea peturilor din spatele barajului, iar dornnul primar afirmd ca un astfel de cordon a
dificil de executat, intrucdt sunt 1,7 ha de luciu de apd acoperite cu peturi qi in plus este tre
Apelor Romdne qi a Hidreelectrica SA

Nemaifiind protrleme de discutat, domnul pregedinte de gedinld declard gedinta inchis6.

PRE$EDINTE DE $EDINTA SECRETAR
Bogdan BRAI{I$TE Ioan SpIRIDON
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