
coNStLtuL LOCAL AL ORA$ULU| BTCAZ

PROCES VERBAL
al gedintei ordinare

din 28 iunie 2018

Consiliul local al oragului Bicaz s-a intrunit in gedinla ordinard
azi 28 iunie 2018, orele 15,00, Tn sala de gedinle de laparterul blocului
ANL, fiind convocat prin dispozilia primarului nr. 1 0g122.06.2o1g, cu
urmdtoarea ordine de zi'.

1. Proiect de hotdrdre privind aprobarea rectificirii bugetului
local al oragului Bicaz;

2. Proiect de hotirdre privind aprobarea inregistrdrii in
domeniul privat al oragului Bicaz a unor suprafele de teren;

3. Proiect de hotdrAre privind aprobarea inchirierii prin licitalie
publicd a unei suprafete de teren aflatd in domeniul public al oragului
Bicaz',

4. Proiect de hotirdre privind modificarea punctului2 al anexei
(Artere de circulatie) la HCL nr. 149 din 19.08.1999 privind aprobarea
inventarului bunurilor care alcituiesc domeniul public al oragului Bicaz,
judetul Neam!;

5. Proiect de hotdrdre privind aprobarea realizdrii obiectivului de
investilii "imbrdcdminte asfalticd ugoari, strada Bistrilei, orag Bicaz,
judelul Neamt" gi a indicatorilor tehnico-economici;

6. Proiect de hotdrdre privind aproba rea realizdrii obiectivului de
investitii "Reabilitare gi dotare ambulatoriu integrat al Spitalului ordgenesc
,,sf, lerarh Nicolae" Bicaz,judelul Neam!" gi a Notei conceptuale Tntocmitd
in acest sens;

7. Proiect de hotdrdre pentru modificarea gi completarea
anexelor 1 qi 2 la HCL nr.11T din 21.09.201T privind aprobarea
documentaliei tehnico-economice (faza DALI) gi a indicatorilor tehnico-
economici pentru proiectul de investilie ,,Eficientizarea energeticd a
clddirilor Liceului ,,Carol l" Bicaz, judelul Neam!,,;

8. Proiect de hotdrAre pentru modificarea gi inlocuirea anexei la
HCL nr.'155 din 29, 11.2017 privind aprobarea contractdrii unui imprumut
intern in valoare de 7.202.500 lei;

9. Prezentarea Deciziei nr.2212019 a camerei de conturi
Neam!, emisd ca urmare a controlului efectuat pentru anul2o1T;

1 0. intrebiri, interpeldri.
Sunt prezenti 14 din cei 15 consilieri alegi, absent motivat fiind



domnul consilier Matasd lulian Traian.
Domnul secretar Spiridon loan supune aprobdrii Consiliului local

procesul verbal al gedinlelor anterioare din 17.05.2018 gi 3',|.05.201g, iar
in urma votului, acestea sunt aprobate cu 13 voturi pentru gi o ablinere
(lstrate Mih5ite), dupd care dosarele de gedin!5 sunt numerotate, lbgate
gi sigilate, conform legii.

Domnul viceprimar Butnaru Nicu, impreund cu domnul secretar
Spiridon loan inainteazd comisiilor de specialitate, spre studiu, analizd
9i avizare, proiectele de hotdrAri de la punctele 4-8, iar consilierii se
grupeazi in cele 3 comisii de specialitate gi analizeazd aceste proiecte.

Dupd gedinla pe comisii, se reia gedinla Tn plen, iar domnul
viceprimar Butnaru Nicu supune la vot completarea ordinii de zi cu
punctele 4-9.

supusd la vot, propunerea de introducere pe ordinea de zi a
punctelor 4-9 este aprobatd cu votul pentru al unanimitdlii consilierilor
prezen!i.

Domnul viceprimar Butnaru Nicu supune la vot intreaga ordine de
zi, cu punctele 1-10, iar aceasta este aprobatd cu votul pentru al
unanimitdlii consilierilor prezenli, dupd care domnul viceprimar Ti

incredinleazd conducerea gedintei domnurui pregedinte de gedinla
Branigte Bogdan.

Domnul pregedinte de gedinla prezintd proiectul nr.1.
cele 3 comisii de specialitate prezinti avizfavorabil.
Nu sunt disculii.
Supus la vot, proiectul nr. 1 este insugit cu votul pentru al unanimitdlii

consilierilor prezenli,
Domnul pregedinte de gedinld prezintd proiectul nr.2.
cele 3 comisii de specialitate prezintd avizfavorabil.
Nu sunt disculii.
Supus la vot, proiectul nr.2 cu cele doud subpuncte este Tnsugit cu

votul pentru al unanimitdtii consilierilor prezenli.
Domnul pregedinte de gedinti prezintd proiectul nr.3.
cele 3 comisii de specialitate prezintd avizfavorabil.
Nu sunt discutii.
supus la vot, proiectul nr. 3 este insugit cu votul pentru al

unan imitdtii consilierilor prezenti.
Domnul pregedinte de gedintd prezintd proiectul nr.4.
cele 3 comisii de specialitate prezintd avizfavorabil.
Nu sunt discutii.
supus la vot, proiectul nr, 4 este Tnsugit cu votul pentru al

unanimitdli i consi lierilor prezenli.
Domnul pregedinte de gedinla prezintd proiectul nr.5.
cele 3 comisii de specialitate prezintd avizfavorabil.



Nu sunt discutii.
supus la vot, proiectul nr. 5 este insugit cu votul pentru al

unanimitdlii consilierilor prezenli.
Domnul pregedinte de gedinld prezinti proiectul nr.6.
cele 3 comisii de specialitate prezintd avizfavorabil.
Nu sunt discutii.
Supus la vot, proiectul nr. 6 este insugit cu votul pentru al unanimitdlii

consilierilor prezenti.
Domnul pregedinte de gedinta prezintd proiectul nr.T.
cele 3 comisii de specialitate prezintd avizfavorabil.
Nu sunt discutii.
Supus la vot, proiectul nr.7 este insugit cu votul pentru al unanimitdlii

consilierilor prezenti.
Domnul pregedinte de gedinli prezintd proiectul nr.g.
cele 3 comisii de specialitate prezintd avizfavorabil.
Nu sunt discutii.
Supus la vot, proiectul nr. 8 este Tnsugit cu votul pentru al unanimitdlii

consil ierilor prezenli.
La punctul nr.9 , domnul viceprimar Butnaru Nicu prezinti Decizia

nr.2212018 a Camerei de Conturi Neam!, emisa ca urmare a controlului
efectuat pentru anul 2017, iar Consiliul local ia act de conlinutul acesteia,

Se trece apoi la punctul nr,10 al ordinii de zi, privind intrebdri,
interpeldri.

Domnul consilier lstrate Mihaita ia cuvdntul, ardtdnd cd lanlul care
delimiteazd locul de parcare al primdriei de locul de parcare al BCR gi al
magazinului Profi mai mult incurcd, intrucdt au fost memente cAnd
intr-o parte a lantului erau locuri de parcare libere, iar in cealaltd parte
parcarea era supraaglomerati.

Domnul viceprimar Butnaru Nicu este de pdrere cd personalul de
pazd de la poar15 va trebui sd evite asemenea situalii.

Domnul consilier lstrate Miheite aratd cd anul trecut s-a hotdrAt
desfiinlarea unor automate de cafea care ocupa domeniul public, dar cd
automatul de langd magazinul sylky din centru nu a fost desfiinlat.

Domnul viceprimar ii rdspunde domnului lstrate Miheite cd hotdr6rea
de anul trecut nu a avut in vedere automatul de cafea de la Sylky, ci
altele.

Domnul consilier Apostolescu Daniel aduce la cunostinla Consiliului
cd APA SRV SA a debrangat alimentirile cu apd ale unor scari de bloc,
iar doamna consilier Budacd Florica informeazd cd sunt montate cigmele
in fata acestor blocuri , pentru a nu priva totugi cetdlenii de apa polabila
strict necesard normelor minime de arimentalie gi igieni.

Domnul Luca Vasile, arhitect gef al oragului, este de pdrere cd ar trebui
sd se treacd la alimentarea individuald a fiecdrui apartament, pentru a nu



priva de alimentarea cu apd pe cetilenii care sunt buni platnici gi nu au
restante la intretinere.

Domnul consilier Oprea Dragomir aduce in atenlia Consiliului cd
trebuiesc reparate treptele de la scara de acces in piali, cele de langd
librdria Bibliopolis.

De asemenea, informeazd cd o serie de afige de la chiogcul de lingd
muzeu sunt vechi gi trebuiesc retrase.

Mai informeazd cd terenurile din fa{a unor garaje din Mdrceni sunt
ocupate de alte auturisme, decAt ale proprietarilor riverani, iar proprietarii
de garaje sunt impiedicali sa-gi scoati maginile din garaje.

Este pdrere cd ar trebui marcate locurile de parcare, iar domnul ing.
Luca Vasile, arhitect gef, este de pdrere cd in fata garajelor private nu
trebuie marcate locuri de parcare, TntrucAt trebuie ldsat loc pentru maginile
proprietarilor de garaje, pentru intrarea gi iegirea din aceste garaje.

Domnul viceprimar Butnaru Nicu ii asigurd pe consilierii care au
semnalat problemele de mai sus, cd le va analiza la fala locului gi va
identifica solulii pentru rezolvarea lor.

Domnul consilier Zafton Dumitru- Cristian ia cuvAntul, solicitAnd
comisiei de circulatie montarea de indicatoare de limitare a vitezei pe
unele strdzi din cartierul Ciungi care sunt frecventate de copii (cu patine
cu role), iar domnul lstrate Mihaita aratd cd 9i in Mdrceni este aceeagi
situa{ie, iar copiii nu au voie sd foloseascd strada ca loc de joacd.

Domnul consilier Zafton Dumitru- Cristian mai aratd cd este mullumit
de cum au fost intAmpinali, in dreptul Primdriei Bicaz, cicligtii participanli
la ,, Turul centenar ", care autranzitat localitatea noastri.

Doamna consilier Budacd Florica informeazd Consiliul cd terenul din
spatele blocului 11 este neTngrijit, cdintre blocurile 12 gi 14 baltegte apa
(e stricat asfaltul la partea dinspre PECO).

Domnul consilier Florea Constantin invitd consilierii sd facd propuneri
pentru programul de manifestdri ,, Zilele oragurui Bicaz2o1g" .

Neamaifiind disculii, domnul pregedinte de gedinld declard gedinla
inchisd.

PRE$EDTNTE DE $EDtNTA
Bogdan BRANI$TE
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