ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
ORAŞUL BICAZ
CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL
al ședinței ordinare din 15.02. 2018
Consiliul local al oraşului Bicaz s-a întrunit în şedinţă ordinară, astăzi 15.02.2018
orele 15.00, în sala de şedinţe de la parterul blocului ANL din str. Piatra Corbului nr. 13 A,
fiind convocat prin dispoziţia primarului nr 21/09.02.2018, cu următoarea ordine de zi:
• Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 158/29.11.2017
privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018.
• Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii directe, prin contract de închiriere, a
unor suprafețe de pășune aflate în domeniul privat al orașului Bicaz.
• Proiect de hotărâre privind aprobarea înregistrării în domeniul privat al oraşului Bicaz
a unor suprafețe de teren.
• Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară pe trimestrul IV
al anului 2017.
• Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării, prin sponsorizare, din proprietatea
Heidelberg Cement România SA, în proprietatea publică a Oraşului Bicaz, a
imobilului ,,Creşă Mărceni”.
• Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între orașul
Bicaz și Cubul Sportiv ,,Ronin’’- Bicaz, privind alocarea sumei de 2.000 lei, pentru
organizarea competiţiei de arte marţiale,, Cupa Ronin Bicaz ‘’ Editia a X- a.
• Proiect de hotărâre privind aprobarea ,,Programului Centenar” ce conține
proiecte/manifestări/acțiuni ce urmează a fi derulate la nivelul UAT Bicaz, pentru a
marca aniversarea Centenarului României Mari – anul 2018.
• Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al oraşului Bicaz pentru anul
2018.
• Întrebări, interpelări

Sunt prezenţi 14 din cei 15 consilieri aleşi, absent motivat fiind domnul consilier Luca
Cristinel.
Domnul Spiridon Ioan, secretarul oraşului întreabă pe domnii consilieri dacă sunt
observații la procesul-verbal al şedinţei anterioare din data de 25 ianuarie 2018.
Nefiind obiecțiuni, se supune la vot procesul-verbal aferent ședinței din data de
25.01.2018 care este aprobat în unanimitate.
Domnul primar Nicolae Sălăgean prezintă Ordinea de zi, solicitând completarea ei
cu Proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea actului constitutiv și statutului
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,, AQUA” Neamț.
Se suplimentează astfel ordinea de zi.
Domnul primar supune apoi aprobării Consiiliului Local, ordinea de zi în ansamblul ei
conţinând inclusiv proiectul introdus, cu numărul 9, iar aceasta este aprobată cu votul
unanim al consilierilor prezenţi.
Domnul consilier Mihăiță Istrate, preşedintele de şedinţă, preia conducerea
şedintei şi prezintă proiectul nr. 1.
Cele 3 comisii de specialitate prezintă aviz favorabil. Nu sunt discuţii. Supus la vot,
în condiţiile legii, proiectul nr. 1 este aprobat cu votul pentru al unanimităţii consilierilor
prezenţi.
Domnul preşedintele de şedinţă, prezintă proiectul nr. 2.
Cele 3 comisii de specialitate prezintă aviz favorabil. Nu sunt discuţii. Supus la vot,
în condiţiile legii, proiectul nr. 2 este aprobat cu votul pentru al unanimităţii consilierilor
prezenţi.
Domnul preşedinte de şedinţă prezintă proiectul nr. 3.
Cele 3 comisii de specialitate prezintă aviz favorabil. Nu sunt discuţii. Supus la vot,
în condiţiile legii, proiectul nr. 3 este aprobat cu votul pentru al unanimităţii consilierilor
prezenţi.
Domnul preşedinte de şedinţă prezintă proiectul nr.4.
Cele 3 comisii de specialitate prezintă aviz favorabil. Nu sunt discuţii. Supus la vot,
în condiţiile legii, proiectul nr. 4 este aprobat cu votul pentru al unanimităţii consilierilor
prezenţi.
Domnul preşedinte de şedinţă prezintă proiectul nr.5.

Cele 3 comisii de specialitate prezintă aviz favorabil. Nefiind alte discuții, se supune
la vot, în condițiile legii, proiectul nr. 5, care este aprobat cu votul pentru al unanimitații
consilierilor prezenți.
Domnul preşedinte de şedinţă prezintă proiectul nr. 6.
Cele 3 comisii de specialitate prezintă aviz favorabil. Nu sunt discuţii. Supus la vot,
în condiţiile legii, proiectul nr. 6 este aprobat cu votul pentru al unanimităţii consilierilor
prezenţi.
Domnul preşedinte de şedinţă prezintă proiectul nr. 7.
Comisia de cultură solicită lămuriri cu privire la acest proiect.
Domnul Istrate Mihăiță cere explicații cu privire la punctul nr. 2 din PROGRAMUL
CENTENAR, referitor la Reabilitarea Monumentelor eroilor căzuți la datorie pentru
Independența Patriei, inaugurat în 1909 în memoria eroilor căzuți în Primul Război Mondial
de la 1916-1918 și Cel de-al Doilea Război Mondial de la 1940-1945, întrebând ce include
suma de 60.000 lei.
Domnul Primar îi răspunde că se are în vedere refacerea monumentului, a plăcilor
de marmură și totodată se dorește inclusiv aurirea vulturului amplasat pe monument.
Domnul Oprea susține că a fost sunat de fiul defunctului Ailenei Zaharia care își
exprima dorința ca monumentul situat în curtea tatălui dumnealui să fie ridicat și amplasat în
parcul de vis-a-vis de Casa de Cultură, sau într-un loc în care autoritățile locale, consideră
de cuviință.
Domnul Primar susține că defunctul, nu a avut aprobare pentru monumentul existent
în curte, deoarece a avut în vedere încă din perioada de când trăia, sa îl doneze orașului
Bicaz, iar ultima discuție dintre domnul primar și domnul Ailenei Zaharia, a fost aceea prin
care cel din urmă și-a dat acordul ca monumentul să fie amplasat vis-a-vis de Casa de
Cultură, iar după două săptămâni defunctul trimisese o scrisoare prin care susținea că cel
mai bun loc pentru amplasarea monumentului respectiv, ar fi fost lângă Biserica Catolică.
Ulterior morții domnului Ailenei Zaharia, fiul dânsului a refuzat donarea
monumentului autorităților locale, revenind în cele din urmă asupra deciziei.
Domnul Primar afirmă că dacă fiul defunctului este de acord să îl doneze orașului,
atunci va trebui făcut un document, iar pentru amplasarea lui în parc, e nevoie de finațe.
Domnul Oprea aduce la cunoștința Consiliului Local, că monumentul existent în
parc, a fost reamplasat în anul 1970 după inundații.

Supus la vot, în condiţiile legii, proiectul nr. 7 este aprobat în unanimitatea
consilierilor prezenți.
Domnul preşedinte de şedinţă prezintă proiectul nr.8.
Cele 3 comisii de specialitate prezintă aviz favorabil. Nu sunt discuţii. Supus la vot,
în condiţiile legii, proiectul nr. 8 este aprobat cu votul pentru a 13 consilieri şi o abţinere ( a
domnului viceprimar Butnaru Nicu).
Domnul preşedinte de şedinţă prezintă proiectul nr. 9.
Cele 3 comisii de specialitate prezintă aviz favorabil. Nu sunt discuţii. Supus la vot,
în condiţiile legii, proiectul nr. 9 este aprobat cu votul pentru al unanimităţii consilierilor
prezenţi.
Se trece la punctul nr.10 al ordinii de zi, privind întrebări, interpelări.
Domnul consilier Ursu Viorel, solicită comisiei de cultură să spună în ce stadiu este
cu ,,Zilele Orașului’’. Domnul Florea Constantin este de părere că ar fi bine de făcut un
sondaj de opinie pentru a afla mai multe păreri din partea cetățenilor cu privire la aceasta
chestiune, opinând că după părerea dumnealui ar fi bine ca ,,Zilele Orașului’’ să fie în luna
august, domnul Ursu achiesând la această propunere.
Domnul Istrate Mihăiță susține că ar fi bine de inițiat un proiect de hotărâre în acest
sens.
Domnul primar afirmă că ,,Zilele Orașului’’ au fost instituite în luna octombrie a anului
1991 în perioada când dumnealui era consilier local, sub sigla ,,Zilele Bicazului’’ pe 26
octombrie, de Sfântul Dumitru.
Domnul Oprea Dragomir susține că prima atestare a orasului Bicaz a fost pe 12
august 1611, Ziua Marinei a fost și este în fiecare an pe data de 15 august, iar primele ediții
au fost la stadion. Tot Domnul Oprea spune că au fost doar două ediții cu ,,Zilele Orașului’’
în luna august, care au fost un eșec total, în opinia dumnealui.
Se hotărăște un sondaj de opinie pentru a se alege între lunile: mai, august și
octombrie. Domnul primar provoacă pe domnii consilieri la conceperea unui proiect de
hotărâre în acest sens, susținând că ar fi ideal să fie inițiat în luna martie.
Se aduce în discuție Ziua de Rusalii iar domnul viceprimar opinează că ar fi bine ca
,,Zilele Orașului’’ să fie în luna august deoarece atunci a fost atestat documentar orașul
Bicaz.

Domnul Zafton Cristian e de părere că ,,Zilele Orașului’’ să fie legate de Ziua
Marinei.
Se concluzionează că în luna martie să fie un proiect de hotărâre cu ,,Zilele
Orașului’’ care să înceapă cu data de 15 august.
Nemaifiind alte probleme în discuţie, domnul preşedinte de şedinţă declară şedinţa
închisă.
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