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CONSILIUL  LOCAL  AL  ORAŞULUI  BICAZ 
 

PROCES  VERBAL 
al  şedintei ordinare 

din 27 noiembrie 2018 
                 

  Consiliul  local al  oraşului  Bicaz  s-a întrunit în şedinţa ordinară  azi  27 noiembrie  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. 208/22.11.2018, cu următoarea    ordine de   zi propusă: 

 1. Proiect de hotărâre pentru alegerea preşedintelui de şedinţă; 

  2. Proiect de hotărâre  privind validarea unui mandat  de consilier  local; 

         3. Proiect de hotărâre privind organizarea în cadrul aparatului de specialitate al Primarului a unui 

compartiment specializat în sprijinirea, îndrumarea şi controlul asociaţiilor de proprietari; 

            4. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2019; 

            5. Proiect de hotărâre privind  aprobarea rectificării  bugetului local  al  oraşului  Bicaz; 

 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii în patru  loturi a  unei suprafeţe de teren aflată 

în domeniul  privat al oraşului Bicaz; 

 7.Proiect de hotărâre privind aprobarea înregistrării  în domeniul privat  al oraşului Bicaz a  unei 

suprafeţe de teren;  

 8.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuinţelor de tip ANL, 

construite pe raza oraşului Bicaz; 

 9.Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării redevenţei pentru două contracte de 

concesiune; 

 10.Proiect de hotărâre privind  însuşirea  unor rapoarte  de evaluare  şi  aprobarea  vânzării  prin 

licitaţie publică  a  unor suprafeţe de teren aflate în  domeniul  privat  al oraşului Bicaz; 

 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unor suprafeţe de 

teren aflate în domeniul public şi privat al oraşului Bicaz; 

 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţiei lucrării ,,Ornare, branşare şi debranşare  

echipamente de iluminat ornamental stradal şi a pomului de Crăciun”, cu ocazia sarbătorilor de iarnă 

2018-2019.  

    13. Întrebări, interpelări.  

     

            Sunt prezenţi  toţi  cei 15 consilieri aleşi, (numărul  de 15  include   pe domnul Matei Neculai 

Victor ( ales supleant pe lista de candidaţi  a Partidului România  Unită,  la alegerile locale din 05 iunie 

2016), ce va fi supus validării,  potrivit proiectului nr.2 al ordinii de zi. 

     primar Nicolae Sălăgean, însoţit de personal  din aparatul de specialitate şi reprezentanţi ai presei 

locale. 

      Domnul secretar  Ioan Spiridon  întreabă  pe consilieri dacă au de făcut observaţii  sau obiecţiuni  

la procesele  verbale ale şedinţelor  anterioare, respectiv p.v. din 18.10.2018 şi p.v. din 26.10.2018. 

      Întrucât  nu sunt observaţii şi nici  obiecţiuni la cele consemnate în procesele verbale, domnul 

secretar supune la vot, pe rând, cele  două procese verbale, iar acestea  sunt aprobate  în unanimitate  

de către consilieri (14 voturi pentru, domnul Matei Neculai Victor nepaticipând la vot, nefiind încă 

validat)  după  care, dosarele de şedinţă sunt  legate, numerotate şi sigilate, conform legii.   

     Domnul secretar  informează Consiliul că  mandatul de preşedinte de şedinţă  al domnului 

consilier  Apopei  Mihai  a încetat  şi  mulțumește acestuia pentru modul în care au colaborat pe 

parcursul mandatului de președinte și solicită consilierilor să facă propuneri pentru  alegerea unui 

nou preşedinte de şedinţă. 

    Domnul consilier Florea Constantin propune ca  preşedinte de şedinţă  să fie domnul consilier 

Ursu Viorel. Nu mai sunt alte propuneri. 

    Supusă la vot , propunerea  domnului Florea Constantin este aprobată  cu votul pentru al 

unanimităţii consilierilor. 
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          Domnul primar Nicolae Sălăgean arată că shimbarea datei ședinței C.L. s-a făcut la solicitarea 

membrilor PNL. Primarul orașului  prezintă ordinea de zi şi o supune aprobării, iar Consiliul o  aprobă 

cu votul pentru al unanimităţii  consilierilor. 

          Domnul primar  îl invită pe domnul consilier Ursu Viorel, noul preşedinte de şedinţă,  să preia 

conducerea şedinţei. 

          Domnul preşedinte de şedinţă prezintă proiectul nr.2. 

          Domnul Spiridon Ioan, secretarul oraşului invită Comisia de validare desemnată pentru actuala 

legislatură prin HCL nr.79 din 2016, compusă din consilierii  Istrate Mihăiţă, Popescu Iulia şi Zafton 

Dumitru- Cristian, să se retragă în biroul alăturat, să studieze dosarul de validare al domnului Matei 

Neculai Victor şi să întocmească un proces verbal prin care să propună  validarea sau invalidarea noului 

consilier local. 

          Se ia o pauză, timp în care Comisia de validare se retrage în biroul alăturat, pentru studierea 

dosarului şi întocmirea  procesului verbal. 

          După revenirea în sala de şedinţă a comisiei de validare, domnul consilier Zafton Dumitru- 

Cristian, preşedintele acestei comisii dă citire procesului verbal prin care  se propune validarea în funcţia  

de consilier local al Oraşului Bicaz a domnului Matei Neculai Victor.     

        Supusă la vot, propunerea comisiei de validare este aprobată cu votul unanim al consilierilor 

prezenţi (domnul Matei Neculai Victor nepatrticipând la vot). 

        Se trece la depunerea jurământului, iar domnul Matei Neculai Victor, semnează (confirmând  

depunerea acestuia ), alături de domnul preşedinte de şedinţă,  Ursu Viorel.  

         Domnul preşedinte de şedinţă prezintă proiectul nr.3. 

         Cele 3 comisii de specialitate prezintă aviz favorabil. Nu sunt discuţii. Supus la vot, proiectul nr.3 

este aprobat cu votul ,,pentru’’ al tuturor consilierillor prezenţi. 

         Domnul preşedinte de şedinţă prezintă proiectul nr.4. 

         Cele 3 comisii de specialitate prezintă aviz favorabil.  

         Doamna Croitoru Alina, inspector impozite şi taxe, îi comunică domnului consilier    Matei 

Neculai Victor, care solicită  explicaţii, că  impozitele la remorci s-au mărit cu 50%, conform Codului 

fiscal.   

         Supus la vot, proiectul nr.4 este aprobat cu 14 voturi ,,pentru’’ şi o abţinere (Matei Neculai Victor), 

motivat de faptul că nu a studiat materialele de ședință și că așteaptă răspunsul de la Ministerul 

Finanțelor, la întrebarea formulată de dumnealui în această privință. 

         Domnul preşedinte de şedinţă prezintă proiectul nr.5. 

         Domnul consilier Mărăscu Claudiu este de părere că suma de 13000 lei, destinată  închirierii 

instalaţiilor de iluminat ornamental pentru sărbătorile de iarnă 2018,  s-ar putea utiliza pentru 

cumpărarea unor  instalaţii noi, care să fie folosite în  fiecare an, iar montarea lor să fie făcută de 

oamenii noștri. 

         Domnul primar Nicolae Sălăgean îi răspunde că  instalaţiile costă mult mai scump, iar primăria are 

unele  instalaţii achizitionate, iar acestea, în parte,  s-au defectat şi nu  mai pot fi refolosite. 

         Domnul consilier Mărăscu Claudiu este de părere că firma vânzătoare trebuia sa ofere o garanţie. 

         Domnul Istrate Mihăiţă  este de părere  că propunerea  domnului Mărăscu Claudiu ar  putea fi pusă 

în aplicare începând cu anul următor. 

         Domnul viceprimar  Butnaru Nicu este de părere că odată cu reabilitarea iluminatului public ar 

trebui să se pozeze pe stâlpi un conductor suplimentar pentru racordarea instalaţiilor de iluminat 

ornamental. 

         Supus la vot, proiectul nr.5 este aprobat cu votul ,,pentru’’ al unanimităţii  consilierillor. 
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         Domnul preşedinte de şedinţă prezintă proiectul nr.6. 

         Cele 3 comisii de specialitate prezintă aviz favorabil. Nu sunt discuţtii. 

  Supus la vot, proiectul nr.6 este aprobat cu votul ,,pentru’’ al unanimitatii  consilierillor.  

          Domnul preşedinte de şedinţă prezintă proiectul nr.7.  

          Cele 3 comisii de specialitate prezintă aviz favorabil. 

          Doamna consilier Popescu Iulia afirmă că în principiu este de acord cu  înregistrarea terenului în 

domeniul privat al oraşului, dar  întreabă: care va fi destinatia ulterioară a acestui teren? 

          Domnul Istrate Mihăiţă informează că cetăţenii din zonă se opun amplasării unor construcţii 

haotice pe aceste terenuri. 

          Domnul primar  arată că potrivit PUG, în zona respectivă se poate construi. 

          Doamna Banciu Rodica  afirmă  că terenurile  respective au trecut la stat  din vremea construcţiei 

barajului, iar în prezent ele  sunt proprietatea oraşului dar trebuie identificate și înregistrate în domeniul 

privat al orașului. 

          Domnul Istrate Mihăiţă afirmă că este infomat că în această zonă deja se construieşte ilegal, fără 

autorizație de construire și nimeni din Primărie nu ia nici o măsură. 

          Domnul Ursu Viorel  este de părere că trebuie  eliberate şi alte terenuri  de diversele coteţe 

amplasate ilegal şi trebuie valorificate ( să se construiască în zonă un bloc ANL). 

          Domnul Istrate Mihăiţă afirmă  ca familia care solicită teren, este cea care a distrus căminul 

Izvorul Muntelui, cămin în care a locuit temporar. 

          Domnii consilieri Istrate Mihăiţă, Ursu Viorel, Mărăscu Claudiu, Matasă Iulian şi Apostolescu 

Daniel solicită o pauză pentru consultare. 

          După pauza de consultare se reea ședința. 

          Domnul consilier Ursu Viorel arată că în acea zonă există mai multe suprafețe de teren ce urmează 

a fi identificate, parcelate și atribuite potrivit legii tinerilor ce doresc să-și construiască o locuință, 

solicitându-se executivului definitivarea acestei operațiuni și apoi supunerea spre aprobare și înregistrare 

în domeniul privat a întregii suprafețe identificată în acea zonă, motivat și de faptul că se face o singură 

lucrare cadastrală, economisind în acest fel bani din bugetul local.  

            Domnul Istrate Mihăiță Arată că atât el cât și colegii săi de partid nu sunt împotriva înregistrării 

în privat a suprafețelor de teren existente în acea zonă, dar întîi acestea trebuie identificate, parcelate și 

apoi atribuite solicitanților. 

          Se supune la vot  proiectul nr.7, iar în urma votului, proiectul este respins cu 9 voturi pentru şi 6 

abţineri (Ursu Viorel, Mărăscu Claudiu, Matasă Iulian, Matei Neculai Victor şi Apostolescu Daniel).   

          Domnul preşedinte de şedinţă prezintă proiectul nr.8. 

          Cele 3 comisii de specialitate prezintă aviz favorabil. Nu sunt discuţii.  

          Supus la vot, proiectul nr.8 este aprobat cu votul ,,pentru’’ al unanimităţii  consilierillor. 

          Domnul preşedinte de şedinţă prezintă proiectul nr.9. 

          Cele 3 comisii de specialitate prezintă aviz favorabil. Nu sunt discuţii.  

          Supus la vot în condițiile legii, proiectul nr.9 este aprobat cu votul ,,pentru’’ al unanimităţii  

consilierilor.      

          Domnul preşedinte de şedinţă prezintă proiectul nr.10. 

          Cele 3 comisii de specialitate prezintă aviz favorabil. Nu sunt discuţii.  

          Supus la vot, proiectul nr.10 este aprobat cu votul ,,pentru’’ al unanimităţii  consilierilor.   

          Domnul preşedinte de şedinţă prezintă proiectul nr.11. 

          Cele 3 comisii de specialitate prezintă aviz favorabil. 
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  Domnul consilier Istrate Mihăiţă întrebă de ce se închiriază o suprafaţă mai mică decât  cea din schiţă, 

iar domnul viceprimar Butnaru Nicu îi raspunde că parte din teren este grevat de servitute.   

         Supus la vot, proiectul nr.11 este aprobat cu votul ,,pentru’’ al unanimitatii  consilierillor.  

         Domnul preşedinte de şedinţă prezintă proiectul nr.12. 

         Cele 3 comisii de specialitate prezintă aviz favorabil. Nu sunt discuţii. (discuțiile s-au purtat la 

punctul cu rectificarea bugetului local). 

         Supus la vot, proiectul nr.12 este aprobat cu votul ,,pentru’’al unanimităţii  consilierilor.   

         Se trece la ultimul punct al ordinii de zi: întrebări, interpelări. 

         Se înscriu la cuvânt domnii consilieri Oprea Dragomir şi Istrate Mihăiţă. 

         Domnul Oprea Dragomir afirmă că în această zi,  în ziua şedinţei de consiliu local a fost invitat  la 

o aniversare la Liceul Petru Rareş din Piatra Neamt, invitație căreia nu ia dat curs deoarece a optat 

pentru prezenţa la şedinţă. Roagă pe cei care au dreptul să convoace C.L. să respecte regula de principiu 

stabilită de consilieri. 

         Domnul Istrate Mihăiţă este de părere că trebuie modificat regulamentul de licitaţii, întrucât au fost 

cazuri când diverşi cetăţeni care au solicitat  închirierea sau concesiunarea unor terenuri, s-au înscris la 

locitaţie, dar nu au mai participat şi nu se poate lua nici o măsură  împotriva lor, cu toate că  primăria a 

cheltuit bani şi timp cu organizarea licitaţiei. 

         Domnul secretar arată că solicitarea domnului Istrate este binevenită, Regulamentul este din anul 

2005 și trebuie adus la zi. Nu s-a făcut acest lucru deoarece s-a  aşteptat promulgarea Codului 

administrativ, dar acest cod nu a mai fost promulgat, fiind declarat în întregime neconstitutional. Afirmă 

că va avea în vedere o actualizare a regulamentului de licitaţii, ţinând cont de aceste sesizări. 

        Domnul consilier Ursu Viorel solicită ca înainte de organizarea licitațiilor să se verifice dacă 

terenurile propuse spre închiriere sau concesiune sunt libere de sarcini, opinie  care agreată de mai mulți 

consilieri. 

        În încheiere, domnul primar îi invită atât pe consilieri cât şi pe  angajaţii primăriei să participe la 

Ziua Naţională a României şi la Centenarul României Mari din data de 1 Decembrie 2018, ora 11, la 

Monumentul Eroilor, unde se vor depune coroane de flori,  după  care va avea loc un program artistic  la 

Casa de Cultură Bicaz. 

        Domnul preşedinte de şedinţă declară şedinţa închisă. 

 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                    SECRETARUL                   

           Viorel URSU                                                                                         orașului Bicaz 

 

                                                                                                                          Ioan SPIRIDON       

 
ÎNTOCMIT: 

av. Vasile ŢĂRANU 


