
ROMANIA
JUDETUL NEAMT
0RA$UL BTCAZ

CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL
al sedinei ordinare din 30,08. 2019

Consiliul localal oragului Bicazs-aintrunitingedinldordinard,astdzi 30.08.2018 orele15.00,in
sala de qedinle de la parterul blocului ANL din s1r. Piatra Corbului nr, 13 A, fiind convocat prin dispozi{ia
primarului nr.139124.08.2018, cu urmdtoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotdrdre privind insugirea unor rapoarte de evaluare gi aprobarea concesionarii prin
licitalie publica a unor suprafefe de teren din domeniul privat al oraqului Bicaz-

2. Proiect de hotdrAre privind aprobarea, modificdrii statului de funclii la Spitalul Oragenesc ,,Sf.
Ierarh Nicolae" Bicaz ,

3. Proiect de hotdrAre privind insuEirea unui rapoft de evaluare gi aprobarea vdnzdrii prin licitalie
public[ a unei suprafele de teren din domeniul privat al oraqului Bicaz;

4. Proiect de hotdrAre privind aprobarea inchirierii prin licitalie publicd a unor suprafele de teren
aflate in domeniul public al oraqului Bicaz.

5. Proiect de hotdrdre privind exploatarea gi valorificarea prin licitalie publicd a unor cantitdti de
material lemnons din pddurile care apar.tin ora;ului Bicaz;

6. Proiect de hotdrAre privind aprobarea inregistrdrii in domeniul privat al oraEului Bicaz a unor
suprafele de teren;

7. Proiect de hotdrAre privind incetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Luca
Cristinel gi declararea ca vacanla locului consilierului in cauzd.

8. Proiect de hotdrAre privind aprobarea propunerii de schimbare a destinaliei unei pdr{i din imobilul
(clddire) in care a funcfionat Grddinila cu program normal* Dodeni, in Centrul de zi comunitar educational.

9. Proiect de hotdrAre pentru aprobarea Acordului de parteneriat ?ncheiat cu Asocialia ,,Renagterea
Bicazului " in vederea organizdrii competiliei nalionale de ciclism montan,, Maraton Mountain Bike,' -
editia a VIII-a.

10. intrebdri, interpeldri.
Sunt prezenli 14 din cei l5 consilieri aleqi, absent fiind domnul consilier Luca Cristinel" consilier

demisionar.
Domnul Spiridon Ioan, secretarul oragului intreabd pe domnii consilieri dacd sunt observa{ii la

procesul-verbal al gedinlei extraordinare, convocatd de indatd la data de 23.08,2018.
Nefiind obiecfiuni, se supune la vot procesul-verbal care este aprobat in unanimitate.
Domnul primar Nicolae SdlSgean prezinld ordinea de zi, gi o supune la vot, fiind aprobat6 cu votul

unanim al consilierilor prezenli.
Domnul Istrate Mihditd intreabd din ce cauzd s-a am6nat gedinfa din luna iulie, la care doamnajurist, Pop-Rdzbuc Adriana Marinela ii rdspunde cd la convocarea gedinlei din data d,e26.0'7.2018, s-a

constatat o tipsd de 8 consilieri care ;i-au anunlat absen{a motiv6nd plecarea din localitate in concedii, plus
cea a domnului consilier demisionar, Luca Cristinel, fapt pentru care s-a hotdr6t amdnarea Eedin{ei pentru
data de 02.08 2018,

Tot doamna consilier juridic Adriana Pop-Rdzbuc, in;tiinfeazd Consiliul Local de faptul cd
procesele-verbale aferente Eedin{elor din data de 02 gi respectiv 09 august a.c, urmeazd,a fi intocmite pentru
a fi aprobate in qedinfa din luna septembrie.

Domnul preqedinte de qedin{i Apopei Mihai preia conducerea qedintei qi prezintl proiectul
nr. l.

Domnul Istrate Mihdild intreabd care este problema cu privire la hotdrdrea din iunie contestatd de
o persoand ce suslinea cd un teren ar fi fost in proprietatea buniciii dumneaei.



Doamna Banciu ii rdspunde cd prin Decretul nr.222 din 1956 Ei respectiv Decretul nr. 38 din 1960,
suprafala de teren despre care face vorbire moqtenitoarea defunctei Scorug^Maria, se afld in zonaDodeni-
vecindtate qcoald qi este in suprafald de aproximativ 800 m.p. Din documentele de expropriere aflate in
arhiva primlriei, ora;ului Bicaz, (hd4i, planuri de situafie, acte de atribuire), rezulritcj acel teren a fost
definut de numitul Ciubotaru I Vasile care apare ca fiind expropriat cu teren intravilan ce reprezenta ,,loc
de casd", precum gi o casd in suprafa{d de 68 m.p.

Pentru aceste imobile, domnului Ciubotaru I Vasile, i s-a repartizat cu act de atribuire in terasa
Mdrceni, zona Strada Primdverii, teren, cas6 gi grajd.

Studiind inclusiv registrele agricole din perioada 1953-1970, rezultd cd numita Scorus Maria nu
apare inscrisd cu nici o suprafald de teren inzona, cartier Dodeni.

Prin urmare, acea suprafaJd de teren despre care se face vorbire, nu a fost niciodatd inscrisd in
eviden{e^le agricole pe numele de Scoruq Maria.

IncepAnd cu anul l9T4inbazaunei simple cereri, apare inscris in registrul agricol, men{iunea ,,adus
de la fila 72lIv", in pozilia de rol a numitului Dodu Ciubotaru Mihai, o rrp*fu1a deleren, nefiind specificat
punctul gi nici zona.

In urma unor sesizdri {dcute la primdrie de nepoata numitei Scorug Maria, i s-a solicitat sd
dovedeascd cu acte, proprietatea acelui teren, neprezentdnd nici un fel de dovad'd.

ExecutAndu-se ridicdri topografice, pe terenul din extravilan Dodeni, reiese cd defuncta Scorus
Maria deJinea o suprafa!5 de 16433 m.p. deqi la rolul agricol este inregistratd cr-r suprafafa de doar 10000
m.p, rezultand un plus de 6433 m.p. pentru care nu a fost ptdtit impozit.

Tot domnul lstrate Mihditd ridicd problema pre{ului sus{inAnd cd 0,84 euro/an este mult prea puf in,
nefiind pldtit nici mdcar raportul de evaluare, primind rd.spuns cd terenul respectiv se afld sub firele cle inaltd
tensiune.

Domnul primar afirmd cd prelul reiese din rapoftul de evaluare iar majorarea lui ramdne la
latitudinea consiliului local, venind cu rugdmintea ca atunci cAnd sunt nedumeriri sf se aducd la cuno;tin1d
in plenul ;edinfei, iar dacd se constatd o stare de fapt s[ se discute pentru rezolvarea ei.

Domnul Ursu intreabd din ce cauzd terenul nu a fost impdrfit in doud fiind atribuit ulterior pentrlr
doud familii de tineri.

Doamna Banciu ii rdspunde cd pe terenul respectiv trebuie ldsatd cale de acces.
Cele 3 comisii de specialitate prezintd aviz favorabil. Nemaifiind discu{ii, se supune la vot,

proiectul nr. 1 care este aprobat cu votul pentru a 10 consilieri prezenfi ;i 4 ablineri, in persoanele domnilor
consilieri: Mdtasd Iulian, Istrate Mihaifd, Mdrdscu Claudiu Ei Apostolescu Daniel.

Domnul pregedinte de qedinfd, prezintd proiectul nr. 2.
cele 3 comisii de specialitate prezintd aviz favorabil, Nu sunt disculii.
Supus la vot, proiectul nr. 2 este aprobat cu votul pentru al unanimiialii consilierilor prezen{i.
Domnul pregedinte de qedinfl prezinti proiectul nr. 3.
cele 3 comisii de specialitateprezintdavizfavorabil. Nu sunt disculii.
Supus la vot, proiectul nr. 3 este aprobat cu votul pentru a 10 consilieri prezen{i ;i 4 ablineri in

persoanele domnilor consilieri: Mdtasd lulian, Istrate Mih6ild, Mdrdscu Claudiu si Apostolescu Daniel.
Domnul preEedinte de Eedinfd prezintl proiectul nr.4
Comisia Juridicd Ei cea de Culturd prezintd aviz favorabil, iar Comisia Economicd propune

amendament la pre!, pentru punctele 2 qi 3 indicAnd in loc de prelul zonei potrivit HCL nr. 40 din
29.03.2018, 1 0 euro/m.p.

Intervine domnul Viorel Munteanu, cetSlean al oragului Bicaz, prezentqi dumnealui la gedinfd, cu
rugdmintea de a muta chiogcurile existente in zona poftului, pentru a se putea circula pe stradd in condilii
normale.

Doamna Albertina Nemfeanu, consilier principal la Compartimentul Urbanism gi amenajare
Teritoriu sustine cd, potrivit contractelor de concesiune existente, concesionarii au obligafia de a solicita
compartimentului Urbanism, emiterea Certificatului de Urbanism gi respectiv a Autorizu]i.i a. Construire
provizorie, avandu-se ?n vedere uniformizarea chiogcurilor construite pe baraj.

Domnul Ursu amintegte cd dumnealui a venit cu ideea de a se atribLri in folosin{d gratuitd terenul
pe care se afld acele chio;curi, tocmai pentru a se alinia gi uniformiza chiogcurile din zona portului dAnd un
aspect cAt mai pldcut zonei.



Domnul Istrate intervine gi susfine cd cineva iqi construieste in zona portului nou o cas6 cu parter
plus mansardd.

Domnul secretar afirmd cd destinalia pentru construcfia pe terenul respectiv a fost pentru un chioqc,
a$a cum rezulrd' din hotdrdre, d6nd citire explicafiei din DEX a semnifica{iei cuvdntului,,chioqc,,cee ace
nu inseamnd nicidecum subsol ;i parter cu mansardd, Sd se verifice lucrarea de serviciul urbanism ;i dacd
este cazul sd sisteze lucrdrile Ei sd se aplice legea.

Se supune la vot proiectul de hotdr6re cu amendament de 10 euro/m.p. qi ?nregistreazdunnumdr
de 9 voturi pentru gi 5 ablineriin persoanele domnilor consilieri: Mdtasd Iulian,'Mdrdiu Claudiu, Istrate
Mihditd, Ursu Viorel qi Apostolescu Dumitru Daniel. in consecinld, proiectul nr. 4 afost respins.

Domnul pregedinte de qedinfi prezinti proiectul nr.5.
Cele 3 comisii de specialitate prezintl. aviz favorabil. Nefiind alte discufii, se supune la vot,

proiectul nr. 5, care este aprobat cu votul pentru al unanimitalii consilierilor prezenti.
Domnul pregedinte de qedinfi prezinti proiectul nr. 6.
Cele 3 comisii de specialitate prezintd, aviz favorabil. Nefiind alte disculii, se supune la

proiectul nr. 6, care este aprobat cu votul pentru al unanimitalii consilierilor prezenli.
Domnul preqedinte de qedinfi prezintl proiectul nr. 7.
Cele 3 comisii de specialitate prezintd aviz favorabil. Nefiind alte disculii, se supune la

proiectul nr. 7 , care este aprobat cu votul pentru al unanimitalii consilierilor prezenfi.
Domnul preqedinte de qedinfd prezintl proiectul nr.g.
Cele 3 comisii de specialitate prezintd, aviz favorabil. Nefiind alte discu{ii, se supune la

proiectul nr. 8 care este aprobat in unanimitatea consilierilor prezenti.

vot,

vot,

vot,

Domnul preqedinte de gedin{i prezintd proiectul nr. 9.
Comisia Juridicd gi cea economicd prezintd.aviz favorabil iar cea de cultura propune diminuarea

sumei ce urmeazd a fi alocate de la 15000lei la 10000 lei.
Domnul consilier Zaft.on vine cu argumente in favoarea practicdrii acestui spoft, pe raza

admnistrativ-teritorialS a oragului Bicazafirmdnd cd la nivel nalional est-e un sporl foarte apreiiat, insistAnd
pentru acordarea sumei de 15000 lei.

Domnul ConsilierUrsu Viorel susfine cd Ei dumnealui apreciazd aceste acliuni motivAnd doar faptul
cd ele se desfrgoard sub egida Asocialiei ,,Renaqterea Bicazului".

Se supune la vot proiectul nr. 9 cu amendamentul de 10000 lei in loc de 15000 lei cum era stipulat
ini{ial, inregistr6nd un numdr de 6 voturi pentru, in persoanele domnilor consilieri: Mdtasd Iulian, Ursu
Viorel, Apostolescu Daniel, Budacd Florica, Florea Constantin qi Oprea Dragomir;i 8 impotrivd.

Se supune la vot proiectul in forma sa iniliald, respectiv ru aio.u."u sumei de 15000 lei
inregistrAndu-se un numdr de 8 voturi pentru qi 6 impotrivd, in numele consilierilor care au votat oentru laamendament. .-

Domnul Ursu informeazd, c6. un cetdfean de onoare al oraqului Bicaz, a participat la un maraton [a
Bucure;ti, cfutig6nd locul I, lird sd fi solicitat suportul financiar al consiliului local.

Se trece la punctul nr.10 al ordinii de zi, privind intrebdri, interpeldri.
Se inscriu la cuvdnt domnii consilieri Ursu Viorel, Istrate Mihaitd Ei doi dintre cetd{enii oraqului

Bicaz, respectiv domnul Titianu Ioan Ei domnul Girbule{ Mihai, prezenli qi dumnealor la ;edinfd.
Domnul Ursu afirmd cd datoritd condiliilor meteorologice sunt probleme cu drumul dinspre Secu

gi Izvorul Alb, fiind de pdrere cd ar trebui ca buldoexcavatorul primdriei sd treacd prin zona pentru a le
remedia.

Se aduce in discu{ie existenfa blocurilor ANL, unde se pare cd a apdrut igrasie,

. Domnul primar informeazd Consiliul Local despre faptul cd unele dintie proiectele europene au
deja semnate contractele de finafare, iar pentru proiectul " Lucrhri de realizare a infrastructurii de proteclie
tmpotriva inundayiilor pe Pdrdul Bisericii Si Pdrdut BaSei, Localitatea Bicaz, JuieSut Neamf',, aprobat pe
data de 09. august a.c. in valoare de 200 mii de euro, dosarul a fost depus deja la GAL Ceahl6u.

Tot domnul primar informeazd Consiliu Local cd in acest moment se lucreaza la elaborarea
proiectului pentru modernizarea laboratorului integrat in valoare de 5 milioane lei.

Referitor la dotdrile din spital, domnul primar afirmd cd urmeaz6, sd se semneze contract cu
Consiliul Judefean, pentru suma de aproximativ 400 mii de lei.



Domnul Istrate Mihaild aduce in discufie parcarea dinspre ciment, vis-a-vis de Vdideanu care,
spune dumnealui, are o groapd de aproximativ 1 metru.

Tot domnul Istrate ridicd problema legatd de taxa de parcare din zona porlutui unde se aude muzicd
de la fiecare ponton, iar cdsulele construite acolo sunt responsabilitatea autoriidlii navale.

Domnul primar ingtiinleazd consiliul local cd la int6lnirea de la judef cu reprezentanfii MinisterulLri
Mediului, dAnsul a ridicat aceastd problem6, aqteptAnd sd vadd dacd se va lua vreo mdsurd in acest sens.

Domnul lstrate aduce disculia legata de garajele din centru, construite f6rd, autorizafie, in opinia
dumnealui.

Tot domnul lstrate solicitd ca pentru gedin]a de luna urmdtoare, s6 fie frcut public, numd"rul
dosarului din instanld prin care s-a dechis acfiune impotriva ocupdrii abuzive a terenului din Cheila de cdtre
firma S.C' PAN FOREST SRL, afirrn6nd cd.vaface plAngere penald pentru abuz in serviciu, domnulLri
avocat Jdranu Vasile.

Domnul cetdlean Titieanu Ioan, prezent qi dumnealui la gedinld, intreabd de materialul depus de
dAnsul la qedinfa anterioar5., dacd,afost preluat qi rezolvat de cdtre iunclionari din cadrul primdriei, pii*in,l
rdspuns de la domnul primar cd a fost repartizat, urmAnd a fi solulionat.

Domnul Titieanu loan intreabd dacd, potrivi t aft.2 din Legea nr. l23l20ll pentru modificarea Legii
nr. 19212010 privind trecerea unor drumuri forestiere qi a lucrdrilor de corectare a torenlilor din domeniul
public al statului gi din administrarea Regiei Nalionale a Pddurilor-Romsilva in domeniul public al unor
unitali administrativ-teritoriale gi in administrarea consiliilor locale ale acestora, drumurile forestiere vor
trece cu titlu gratuit la autoritAtile locale.

Domnul primar ii_rdspunde cd a fost gi pAnd acum aceastd prevedere legald cu, condilia ca Romsilva
sd specifice dacd drumurile respective prezinta sau nu interes economic in zoid., iar din punct de vedere al
Romsilvei, acele drumuri totdeauna vor prezenta interes economic in zond.

Tot domnul Titieanu aminteqte faptul cd zilele de 29 august Ei 10 mai sunt zile de hram in Izvorul
Alb, qi aduce in disculie problema gunoiului din zona Baicului, la care doamna consilier jLrridic intreaba
dacd s-au incheiat contracte cu firma de salubrizare in zona respectivd, la care domnul Titieanu ii rdsounde
cd este incheiat doar un singur contract, rugat fiind pe aceastd cale sd comunice cetdfenilor din zona cd este
necesar sd incheie contracte de salubrizare pentru a fi ridicat gunoiul menajer de cdtre firma de salubrizare.

Domnul Titieanu solicitd din parlea fiecdrui consilier cAte un raport de evaluare, in caz conlrar, vine
cu propunerea diminudrii indemnizaliei de ;edinld a consilierilor locali.

Domnul Girbulef Mihai, cetdlean al ora;ului Bicaz intreabd in ce stadiu este proiectul de racordare
Iagazmetanin cartierul capga, avand in vedere cd se apropie iarna;i fiind atat de necesar pentru inciizirea
locuitorilor din cartier.

Domnul primar ii rdspunde cd proiectul e in valoare de 1 milion de lei gi dumnealui sper6 ca pAnd
la sfAr;itul anului 2019 sd se economiseascd banii necesari pentru demararea gi finalizareaproiectului,
elaborat la jumdtatea anului 2017.

Domnul viceprimar Butnaru Nicu e de pd.rere cd in iarna viitoare mai mult ca sigur va fr sazin zona
respectivd, cu atAt mai mult cu cAt ;i dumnealui e interest de finalizarea acestui proiect.

Domnul Girbule{ Mihai afirma cd lemnul este foafte scump Ei e necesarl brangarea cAt mai ursentd
la gaz metan

Domnul viceprimar spune cd gazul metan nu este considerat in RomAnia r-rtilitate publica, insd
promite domnia sa, cd. in iarna viitoare, cetdtenii acelui cafiier vor avea posibilitatea incdlzirii si racorddrii
centralelor a) gaz.

Preqedinte de qedin{d

Apopei Mihai
Secretar ora; Bicaz

Spiridon Ioan

Redacatat
Cons. Juridic

Pop-RIzbuc Adriana Marinela


