
coNStLtuL LOCAL AL ORASULUT BTCAZ

PROCES VERBAL
al gedintei ordinare
din 2 august 2018

consiliul local al oragului Bicaz s-a intrunit in gedinla ordinard
azi 2august 2018, orele 1s,00, in sala de gedinle de la parlerul blocului

fiind convocat prin dispozitia primarului nr. 1 1g din 20.07 .201g , iar in urma
amAnirii, din lipsi de cvorum, prin dispozitia nr. 120 din 27 .07 .2e1g, cu
urmdtoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotdrare privind privind alegerea pregedintelui de
gedintd;

2. Pro-iect de hotdrdre privind aprobarea dezlipirii in doui loturi a unei suprafe{e
de teren aflati in domeniul privat al oraEului Bicaz;

3' Proiect de_ hotirAre privind aprobarea atribuirii unitdlii de invildmAnt gcoala
Gimnaziald nr. 1 Bicaz, a denumirii de $coala Gimnaziald ,,Regina Maria" Bicaz;4. Proiect de hotdrdre privind insugirea unui raport de evaluare gi aprobarea
vinzdrii prin licitalie publicd a unei suprafe{e de teren din domeniul privit ai oragului
Bicaz.

5. Proiect de hotdrire privind aprobarea reparlizdrii unui apaftament A.N.L.;
6. Proiect de hotdrire pentru insugirea "Raportului privind activitatea de

solulionare a petitiilor pe semestrul lal anului 2018", a,,Raportului de activitate a
asistentilor personali pe semestrul l-20'18" gi a,,Analizei stadiului de inscriere a
datelor in registrul agricol pentru

semestrul l-2018"
7. Proiect de hotdrAre pentru modificarea HCL nr. TOl31.OS.2O1A orivind

acordarea de stimulente financiare lunare, in limita a doud salarii minime brute pe !aripersonalului angajat al Spitalului ordgenesc ,,Sf. lerarh Nicolae" Bicaz:
8. Proiect de hotirAre privind aprobarea ddrii in folosinli gratuitd a unor spalii

din incinta localului fostei Grddinile cu program normal Dodeni, citre Asocialia pe'ntiu
Incluziune Sociali (APIS) Neam!, in vederea infiinlirii ,,Centrului de Zi Comunitar
Educalional";

9. Proiect de hotdrdre privind aprobarea modificdrii statului de functii
al Spitalului orSgenesc,,sfAntul lerarh Nicolae', Bicaz;

10, Proiect de hotdrAre privind privind aprobarea execuliei bugetului local al oragului
Bicaz pe trimestrul ll al anului 2018.,

11' Proiect de hotdrAre privind rectificarea bugetului local al oragului Bicazpe anul
2018,

12 Proiect de hotdrAre privind insugirea raportului de evaluare gi actualizarea chiriei
pentru terenul in suprafald de 23 m.p. ce face obiectul contractului de inchiriere nr. 3767 din
20 09 1991;

13. Proiect de hotdrAre privind aprobarea incheierii Protocolului de colaborare intre
Primdria oragului Bicaz gi Centrul pentru Culturi gi Arle ,,Carmen Saeculare" gi alocarea
sumei de 10000 lei, pentru organizarea Festivalului Internalional de Folclor ,, Ceahl-dul',, Editia
a XXI-a;



14. Proiect de hotdrAre privind inchirierea prin licitalie publicd a unui teren din domeniul
public al oraqului Bicaz',

15. Proiect de hotdr6re privind inlocuirea unui reprezentant al Consiliului local in Consiliul
de administralie al Liceului ,,Carol l" Bicaz;

16. Proiect de hotirAre privind alocarea din bugetul local a sumei de 5OOO lei citre
Asociatia ,,Renagterea Bicazului", ca sprijin financiar in vederea tipdririi unei cirli;

'1 7. Proiect de hotdrdre pentru completarea HCL. nr. 67 din 31 .Ob.2O1B privind aprobarea
inregistrdriiin domeniul public al oragului Bicaz a unuiteren in suprafald de S.548 mp, situat
in extravilan ora$ Bicaz, punct,,Ocolagul Mare", cu NC53239, prin declararea ca bun de uz
sau de interes public local;

18. Proiect de hotdrAre privind aprobarea ,,Acordului de asociere intre Judelul Neam!, prin
Consiliul Judetean Neamt gi oragul Bicaz, prin Consiliul Local, in vederea organizdriiZilei
Marinei RomAne, ceva avea locin data de 15 august 2018", a Programului de manifestdri gi
a bugetului de cheltuieli privind organizarea,,zilelor Bicazului 2o1g';,,

19. Proiect de hotdrAre privind aprobarea transmiterii unei suprafele de teren, din
proprietatea oragului Bicaz, in proprietatea judelului Neam!;

20. lntrebdri, interpeldri.
Sunt prezenti 13 din cei 15 consilieri ale9i, absent motivat fiind

domnul consilier lstrate Miheite ( domnul Luca Cristinel avAnd cerere de demisie).
Doamna consilier juridic Pop Rdzbuc Adriana (inlocuitoare a domnului Spiridon loan.

secretarul oragului, aflat in concediu de odihna) supune aprobirii Consiliului local procesele
verbale al gedintelor anterioare din 17.05.2018 gi 31.05.2018, iar in urma votului, acestea
sunt aprobate cu votul pentru al unanimitdtii consilierilor prezenli, dupd
care dosarele de gedinli sunt numerotate, legate gi sigilate, conform legii.

Doamna consilier juridic Pop Rdzbuc Adriana aduce la cunogtinla consilierilor cd
mandatul de pregedinte de gedinta al domnului consilier Braniqte Bogdan a incetat qi cd
trebuie fdcute propuneri pentru alegerea unui nou pregedinte de gedinla, pentru urmdtoarele
3 luni.

Domnul consilier Oprea Dragomir propune ca presedinte de sedinta pentru urmatoarele 3
luni sa fie domnul consilier Apopei Mihai. Nu mai sunt alte propuneri.

Supusd la vot, propunerea domnului consilier Oprea Dragomir este aprobatd cu 12 voturi
pentru (domnulApopei Mihai neparticipAnd la vot).

Domnul primar Nicolae Siligean, propune mai intai suplimentarea ordinii de zi cu
proiectele de hotarari de la punctele 18 si 19, proiecte care nu au fost depuse la comisii dar
care sunt urgente.

Supusi la vot, propunerea de introducere pe ordinea de zi cu proiectele 18 si 19 este
aprobatd cu votul pentru al unanimitdlii consilierilor prezenli.

Domnul primar Nicolae Salegean prezinta ordinea de zi completa si o supune la vot, iar
aceasta este aprobati cu votul pentru al unanimitdlii consilierilor prezenli, dupd care domnul
primar ii incredinteazd conducerea gedintei domnului pregedinte de gedinli nou ales, domnul
consilier Apopei Mihai.

Domnul pregedinte de gedinta prezintd proiectul nr.2.
Cele 3 comisii de specialitate prezintd aviz favorabil.
Nu sunt disculii.
Supus la vot, proiectul nr. 2 este insugit cu votul pentru

prezenti.
Domnul pregedinte de gedintd prezinti proiectul nr.3.
Cele 3 comisii de specialitate prezintd aviz favorabil.

al unanimitdtii consilierilor



Domnul consilier Oprea Dragomir, profesor de instorie, apreciazd rolul istoric al Rginei
Maria in Primul Razboi Mondial si in realizarea unitatii nationale a romanilor si este de acord
cu atribuirea pentru $coala GimnazialS nr.l Bicaz, a denumiriide $coala Gimnaziald ,,Regina
Maria" Bicaz.

Supus la vot, proiectul nr. 3 este insugit cu votul pentru al unanimitdlii consilierilor
prezenli.

Domnul pregedinte de gedinld prezinti proiectul nr.4.
Cele 3 comisii de specialitate prezintd avizfavorabil.
Nu sunt discutii.
Supus la vot, proiectul nr. 4 este insusit cu votul

prezen!i.
Domnul pregedinte de gedinld prezintd proiectul nr.S.
Cele 3 comisii de specialitate prezintd avizfavorabil.
Nu sunt disculir.
Supus la vot, proiectul nr. 5 este insugit cu votul pentru al unanimitilii consilierilor

prezen!i.
Domnul pregedinte de gedinli prezintd proiectul nr.6.
Cele 3 comisii de specialitate prezintd aviz favorabil.
Nu sunt disculii.
Supus la vot, proiectul nr. 6 este insugit cu votul

prezenti.
Domnul pregedinte de gedinld prezintd proiectul nr.7.
Cele 3 comisii de specialitate prezintd avizfavorabil.

pentru al unanimitdlii consilierilor

Domnul primar arata ca HCL nr. 76131 .05.2018 se modifica in urma sesizirii
legalitatea actelor din cadrul prefecturii Neamt.

Supus la vot, proiectul nr. 7 este insugit cu 12 voturi pentru si '1 vot impotriva - domnul
Ursu Viorel.

Domnul pregedinte de gedinli prezinti proiectul nr.g.
Cele 3 comisii de specialitate prezintd avizfavorabil.
Nu sunt disculii.
Supus la vot, proiectul nr. I este insugit cu votul pentru

prezen!i.
Domnul pregedinte de gedinld prezintd proiectul nr.g.
Cele 3 comisii de specialitate prezintd avizfavorabil.

al unanimitdtii consilierilor

Nu sunt discutii.
Supus la vot, proiectul nr. 9 este aprobat cu votul pentru al unanimitdlii consilierilor

prezenti.
Domnul pregedinte de gedintd prezinti proiectul nr.10.
Cele 3 comisii de specialitate prezintd aviz favorabil.
Nu sunt discu(ii.
Supus la vot, proiectul nr. 10 este aprobat cu votul

prezenti.
Domnul pregedinte de gedinld prezintd proiectul nr.l1.
Cele 3 comisii de specialitate prezintd aviz favorabil.

pentru al unanimit5lii consilierilor

Nu sunt disculii.
Supus la vot, proiectul nr. 11 este aprobat cu votul pentru al unanimitilii consilierilor

prezen!i.
Domnul pregedinte de gedinld prezinti proiectul nr.12
Cele 3 comisii de specialitate prezintd avizfavorabil.

pentru al unanimititii consilierilor

Biroului de



Nu sunt discutii.
Supus la vot, proiectul nr. 12 este aprobat cu votul pentru al unanimitdtii consilierilor

prezenti.
Domnul pregedinte de gedinla prezinti proiectul nr.13.
Cele 3 comisii de specialitate prezintd aviz favorabil.
Nu sunt discutii.
Supus la vot, proiectul nr. 13 este aprobat cu votul pentru al unanimitilii consilierilor

prezenti.
Domnul pregedinte de qedinti prezintd proiectul nr.14.
Cele 3 comisii de specialitate prezintd aviz favorabil.
Nu sunt discutii.
Supus la vot, proiectul nr.14 este aprobat cu 10 voturi pentru gi 3 voturi impotrivd (Ursu

Viorel, Mdrdscu Claudiu gi Matasi lulian Traian).
Domnul pregedinte de gedinli prezintd proiectul nr.i5.
Domnul consilier Apopei Mihai arata ca inlocuirea domnului Luca Cristnal se datoreazd

lipsei nemotivate a acestuia la patru sedinte ale Consiliuluide administratie al Liceului ., Carol
l" Bicaz.

Domnul consilier Zatfon Dumitru- Cristian propune ca in loculdomnului Luca Cristinel sa
fie numita doamna Consilier Budaca Florica.

Domnul consilier Marascu Claudiu propune ca in locul domnului Luca Cristinel sa fie
numit domnul Matasa lulian Traian.

Doamna consilier juridic Pop RdzbucAdriana propune vot secret iar consilierii sunt de
acord, in unanimitate, cu votul secret.

Doamna consilier juridic Pop Rdzbuc Adriana imparte fiecarui consilier cate un buletin
de vot, pe care sunt inscrise cele doua propuneri si cere consilierilor sa ,,taie" cu pixul pe
consilierul care nu este dorit gi si ramAna pe biletul de vot consilierul propus.

Se trece la votare , iar dupi numdrarea voturilor, doamna Budaci Florica a intrunit 9
voturi pentru, fatd de 4 voturi pentru cAt a intrunit domnul Matasd lulian Traian.

Domnul pregedinte de gedinli prezintd proiectul nr.16.
Cele 3 comisii de specialitate prezintd aviz favorabil.
Domnul consilier Ursu Viorel afirmi cd, degiAsocialia

,,Renagterea Bicazului" a promis infiinlarea de locuri de muncd , acest lucru nu s-a realizat gi
cd nu cunoagte care sunt rezultatele infiinlirii acestei asocialii.

Domnul consilier Oprea Dragomir, afirma cd nu mai cunoaste activitatea acestei asociatii
de circa 6 ani, dar stie ca la inceput s-au asociat niste personalitati ale orasului cu cele mai
bune intentii in ce priveste dezvoltarea oragului, printre care gi actualul primar, domnul Nicolae
Sdldgean.

Domnul consilier Zafton Dumitru- Cristian il asigurd pe domnul Ursu Viorel cd la gedinla
urmdtoare va prezenta Consiliului un bilan! al activitdlii acestei asocialii.

Supus la vot, proiectul nr. 16 este aprobat cu g voturi pentru gi 4 ablineri (Apostolescu
D. Daniel, Matasd lulian Traian, Mdriscu Claudiu gi Ursu Vior.el).

Domnul pregedinte de gedintd prezintd proiectul nr.1T.
Cele 3 comisii de specialitate prezintd aviz favorabil.
Nu sunt discutii.
Supus la vot, proiectul nr. 17 este aprobat cu votul pentru al unanimitdtii consilierilor

prezen!i.
Domnul pregedinte de qedinli prezintd proiectul nr.1g.
Cele 3 comisii de specialitate prezintd aviz favorabil,
Nu sunt disculii.



Supus la vot, proiectul nr. 18 este aprobat cu votul pentru al unanimitdlii consilierilor
prezenti.

Domnul pregedinte de gedinld prezintd proiectul nr.19.
Cele 3 comisii de specialitate prezintd avizfavorabil.
Nu sunt disculi,.
Supus la vot, proiectul nr. 19 este aprobat cu votul pentru al unanimitdtii consilierilor

prezenti.

-Se 
trece apoi la punctul nr.20 al ordinii de zi, privind intrebdri, interpeldri.

Domnul consilier Florea Constantin ia cuvAntul gi propune ca in comisii sd se dea aviz
favorabil sau nefavorabil, iar in plen sd ia cuvAntul eventual, consilierul din care a votat altfel
decAt majoritatea membrilor comisiei respective gi sd explice punctul siu de vedere.

Domnul consilier Ursu Viorel il intreabd pe domnul'pregedinte de gedinld Apopei Mihai,
consilier PSD, de ce s-a amAnat gedinla cu o sdptdmAni, iar domnulApopei lttitraiii 

'rdspunde

cd din lipsd de cvorum,intrucat mulli consilieri erau in concediu.
Domnul consilier Ursu Viorelii rdspunde domnului Apopei Mihai ci toli consilierii care nu

sunt membri PSD se puteau prezenta la gedinld pe data de 26 iulie.
Domnul consilier Apostolescu D. Daniel, cAt gi domnul Matei Victor, catdleanul prezent

la qedinta, se interese azd dacd au fost rezolvate problemele de la Asociatia de proprietari din
Mdrceni, iar doamna consilier juridic Pop Rdzbuc Adriana le rispunde cd domnul primar
trebuie sd primeasci o Nota de coonstatare de la organele de audit ale Consiliuluijudelean
Neam!, dupd care vom formula un rispuns c6tre aceastd asocialie.

Domnul consilier Ursu Viorel este de pirere ca schimbarea numelui $colii Gimnaziale nr.'1 Bicaz, in $coala GimnazialS ,,Regina Maria" Bicaz ar necesita cheltuirea unor sume oe
bani cu executarea stampilei, a firmei etc, iar domnul consilier Apopei Mihai ii rispunde cd
cheltuielile cu schimbarea numelui gcolii sunt neglijabile.

Domnul consilier Ursu Viorel reprogeazi domnului primar gi conduicerii primdriei cd nu ar
fifost prezenli decAt cu intdrziere de 4 zile in zonele calamitate de inundaliile provocate ploile
abundente din luna iulie 2018.
Arata ca ploile au deteriorat si unele gabione care s-au montat , la lzvorul Alb s-a deteriorat
drumul in 3 locuri, iar cu banii din vanzarea cherestelei din punctul ,, Bolatau', trebuiau facute
unele lucrari, ca primaria a cumparat un buuldoexcavator pe care nu-l foloseste eficient.

In replica , domnul primar Nicolae Salagean ii raspunde ca domnul Ursu face afirmatiigrasite
si tendentioase , intrucat la lzvoru Alb a avut intalniri cu cetatenii si chiar dupa prime-le ploi
abundente din iunie la nivelul Prefecturii s-a format o comisie care a analizat si evaluat
distrugerile provocate de calamitati din Secu ,lzvor Alb, lzvorul Muntelui si Bicaz, cu exceptia
celor de pe DJ 155 F din lzvoru Muntelui (care vor fi cuprinse separat, intr-un proiect de
reabilitare)' Aceasta comisie a intocmit un raport ce a fost inaintat Guvernului, care a emis o
hotarare de acordare a unor despagubiri din fondul de rezerva,iaar in anexa la aceasta
hotarare, pentru calamitatite din Secu si lzvoru Alb s-a prevazut suma de gg00O lei, nu au
intrat inca banii in cont, cand vor intra, vom rectifica bugeiul local.

Domnul primar afirma ca domnul lJrzica Jean, cetateainvitat , prezent in sala poate confirma
prezenta sa in mod repetat in zonele calamitate, in care a stat de vorba cu cetatenii afectati
de inundatii.
la cuvantul domnul Uzica Jean si afirma ca vorbeste in numele unui grup de initiativa

cetateneasca din satul lzvoru Alb, la care au aderat un numar de circa 45 d; membri , numar
care include si 23 de proprietari de terenuri din zona Baicu.
Acest grup solicita repararea si reabilitarea drumului din zona, realizarea alimentarii cu apa

etc si afirma ca solicitarile acestui grup de cetateni au fost depuse la secretariatul primaiiei
si asteapta raspuns.



Domnul Urzica Jean arata ca drumul de acces in zona a fost distrus partial de torentiiformati
in urma ploilor abundebnte din lunile iunie- iulie 2018, afima ca in zona s-a intalnit de 3 ori
cu domnul primar Nicolae Salagean , care venise sa evalueze situatia calamitatilor si sa
discute cu cetatenii.

De asemenea, domnul Urzica Jean arata ca in zona, cetatenii nu au contractre incheiate cu
firma de salubritate pentru ridicat gunoiul si ca aceasta situatie va trebui rezolvata.
Domnul consilier Ursu Viorel arata ca drumul din zona lzvoru Alb este traversat de diverse

utilaje grele care, in timp, il deterioreaza si ca in aceasta zona trebuie schimbare multe lampi
de pe stalpii de ilminat, lampi care sunt arse.

De asemenera , domnul Ursu Viorel arata ca sunt multe pet-uri arucate, care trebuiesc
colectate, intrucat protectia mediului lasa de dorit.
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