
CONSILIUL LOCAL AL ORA$ULUI BICAZ

PROCES VERBAL
al qedintei ordinare din data de 20 decembrie 201g

Consiliul localal oraqului Bicaz s-aintrunitingedinlaordinard azi 20 decembrie20l8, orele 15,00,
insaladeqedintesituatSinincinta,,Casei deculturd"dinstr.Barajului, nr.29, fiindconvocatprindispo-
zilia primarului nr. 226114.12.2018, cu urmdtoarea ordine de zi:

I' Proiect de hotdrdre privind aprobareainregistrdrii in domeniul privat al oragului Bicaza unor
imobile (teren gi construclii);

2' Proiect de hotdrdre pentru completarea HCL nr. 113 din 30.08.2018 privind aprobarea
propunerii de schimbare a destinafiei unei pdrli din incinta imobilului in care a func{ionat Grdiinita cu
program normal - Dodeni;

3. Proiect de hotdrdre privind aprobarea prelungirii cu un an a contractelor de inchiriere pentru
unele locuinle ANL din oragul Bicaz precum gi stabilirea cuantumului chiriilor;

4. Proiect de hotdrdre privind aprobarea Acordului de colaborare incheiat intre Oraqul Bicaz, prin
consiliul Local gi centrul Rezidenlial permanent,,BRENDA AGRoruR,, SRL:

5. Proiect de hotdr6re privind insugirea unui raport de evaluare gi aprobarea vdnzdrii prin licitalie
publicb a unei suprafele de teren aflatdin domeniul privat al oragului Bicaz;

6' Proiect de hotdr6re privind aprobarea inchirierii prin licitafie publicd a unei suprafele de teren
aflatd in domeniul public al oragului Bicaz;

7. Froiect de hotdrdre privind aprobarea anuldrii crean{elor fiscale mai mici de 40 lei aflate ?n sold
la datade 3 I decembrie 2018, persoanelor fizice qi juridice;

B' Proiect de hotdrdre privind organizarca relelei qcolare a unitalilor de invd[dmdnt preuniversitar
de stat pe raza administrativ-teritoriald a oragului Bicaz,pentru anul qcolar 2019-2020;

9. Intrebdri, interpel6ri.
Sunt prezenfi l2 din cei 15 consilieri alegi, (adsen{i motivat fiind consilierii Florea Constantin,

Popescu Maria Iulia qi Matasd Iulian Traian).
Este prezent domnul primarNicolae Sildgean, insolit de personal din aparatul de specialitate al

primarului.
Domnul secretar Ioan Spiridon intreabd pe consilieri dacS au de llcut observalii sau obiecliuni

la procesele verbale ale qedinfelor anterioare din data de 27.11.2018 qi 18.12.2018.
Intrucdt nu sunt observa{ii qi nici obiecliuni, domnul secretar supune la vot, pe rdnd, cele doud

procese verbale, iar acestea sunt aprobate in unanimitate de cdtre consilieri, dupd care, dosarele de
gedin!6 sunt legate, numerotate gi sigilate, conform legii.
Domnul primar Nicolae Sdldgean prezintd, ordinea cle zi gi o supune aprobdrii, iar Consiliul o aprobd

cu votul pentru al unanimitdlii consilierilor prezenli.
Domnul primar il invitd pe domnul consilier Ursu Viorel, preqedinte de gedinfd, s6 preia conducerea

gedin{ei.

in salS igi face aparigia un grup de colinditori.



Domnul pregedinte de qedinfd solicit[ consilierilor ca, mai intdi, sd permit[ grupului de colind6tori din
cadrul Parohiei Dodeni ( insolit de preotul paroh Popa Mihail) sd colinde Consiliul Local gi primarul, cu
ocazia sdrbdtorilor de iarnd.

Dupa colinde, domnul primar multumegte preotului paroh Popa Mihail gi copiilor din grLrpul de
colinddtori ( insolili de doamna Nilu Carmen, impreunb cu fiica sa, vieru Valentina, care urmeaz6,
cursurile Seminarului Teologic de la Mdndstirea Agapia) pentru colindele prezentate gi vizibil emolionat,
domnul primar confirmd cd plata de cdtre administralia locald Bicaz a costurilor de cazarein internatul
gcolar a elevei Vieru Valentina, este un sprijin gi un ajutor dat unei famili nevoiage pentru gcolarizarea
unui copil, care in prezent are rezultate foarte bune la invd![turd.

Le weazd tuturor celor prezenli muttd sdndtate, bucurii gi impliniri in viafa sociald 9i in viafa de familie.
Domnul pregedinte de qedinfd prezintd. proiectul nr.l.
cele 3 comisii de specialitateprezintdavizfavorabit. Nu sunt discu{ii.
Supus la vot, proiectul nr.l este aprobat cu votul ,,pentru" unanimitdlii

Domnul preqedinte de gedinli prezintd proiectul nr.2.
Cele 3 comisii de specialitate prezintd aviz favorabil.

consil ieri I lor prezen!i.

Domnul primar aratd cd, in ceea ce privegte completarea HCL nr. 113 din 30.0g.201g, aceasta este
necesard, fiind solicitatd prin adresa MEN nr.40 167ll.1 I .2019.

Domnul Istrate MihAiF face observa\iacd nu de{inem niciun document de la GAL Ceahldu
c5 imobilul in disculie face parte dintr-un proiect.

intreabd dacd este vorba despre o atribuire gratuitd a imobilului catre APIS Neam!, iar domnul primar
ii rdspunde cd da gi cd legislativul local este cel care decide.

Domnul secretar Spiridon Ioan aratd cd hotdrdrea este una de principiu, pentru oblinerea avizului
Ministerului Educaliei Nalionale, iar dupd obtrinerea acestui aviz, seva emite o noud hotdrare de consiliu
local de atribuire a imobilului ?n folosinl[ gratuita, iar atunci va fi invitat gi domnul pdun Alfred,
solicitantul gi reprezentantulin proiectul pentru care se face schimbarea destina{iei spaliului.

Domnul lstrate MihdiF intreabd dacd imobilul se va da in folosinla gratuita pe 5 ani sau pe 10 ani, iar
domnul secretar ii rbspunde cd se va hotdri in urma avizului MEN ( inclusiv in ceea ce privegte aprobarile
de la GAL Ceahl[u).
Domnul primar informeazd Consiliul cd atdt MEN cdt pi lnstitulia prefectului- Judetul Neamtr au

solicitat diverse relalii cu privire la noua destina{ie a imobiluluiin cauzd,
Supus la vot, proiectul nr. 2 este aprobat cu votul ,,pot1tru" unanimitdlii consilierillor

Domnul pregedinte de qedinfd prezintd, proiectul nr"3.
cele 3 comisi i de specialit ate prezint| av iz fav orabil. Nu sunt discu(ii.
Supus la vot ?n condiliile legii, proiectul nr.3 este aprobat cu votul ,,pentru" unanimitdlii consilierillor

prezenfi.

Domnul pregedinte de gedinld prezintl proiectul nr.4.
cele 3 comisii de specialitate prezintd avizfavorabil. Nu sunt disculii.
Supus la vot, proiectul nr.4 este aprobat cu votul ,,pefltru" unanimitdlii consilierillor prezenti.
Domnul pregedinte de qedinld prezintd, proiectul nr.5.
clele 3 comisii de specialitate prezintd aviz favorabil. Nu sunt disculii.
Supus la vot, proiectul nr.5 este aprobat cu votul ,,pehtru" unanimit6lii consilierillor prezenti.
Domnul pregedinte de gedinld prezintd proiectul nr.6.

pfecum

prezen\i.



Cele 3 comisii de specialitate prezintd aviz favorabil.
Domnul Istrate MihaiF constatd cd cererea de inchiriere prin licitafie publicd a fost aprobat[ repede,

spre deosebire de alte cereri care sunt aprobate abia dupd luni de zile, iar domnul primar ii r6spunde ca
este vorba de intrarea in legalitate, intrucdt clSdirea situatd pe acest teren este deja v6nduta.

Domnul Istrate MihAiF solicitd explicafii in sensul cd despre intrarea in legalitate a celor ce delin garaje
in zona blocului 5 din str. Piatra Corbului se vorbeEte de ani de zile ;i nu s-a rezolvatnici pdn6 in prezent
situalia iar pentru allii solicitarea este depusd astdzi gi mAine de exemplu se introduce in sedinta de consiliu
local.

Doamna Nemleanu Albertina, aratd cd situafia din zona bl. 5 - Piatra Corbului este foarte complicatd,
demersurile au inceput de mult, sunt finalizate identificdrile garajelor a suprafelelor de teren, mdsur6torile
sunt aproate gata 9i sperdm ca pdnd la gedinJa viitoare lucrdrile sd fie gata ;i sd fie puse spre aprobare
proiectul de hotdrdre cu privire la inregistrarea in domeniul privat a diferenfelor suprafelelor reie;ite din
mdsuritori.

DupE intregirea loturilor se va trece la ultima etapd, aprobarea inchirierii, concesiondrii ori vdnz1rii
terenurilor pe care sunt construite acele garaje Ei incheierea contractelor in acest sens.

Supus la vot, proiectul nr.6 este aprobat cu 1 l voturi ,,pentru" qi o abtrinere (lstrate Mih6ip).
Domnul preqedinte de gedin{a prezintl proiectul nr.7"
Cele 3 comisii de specialitate prezintd aviz favorabil.
Domnul secretar atatdcd mdsura este prevdzutd de codul fiscal, iar gdndirea legiuitorului a fost una de

naturd economicd in sensul cd suma de bani cheltuitd cu executarea silitd pentru recuperarea debitului
este mai mare decdt suma debitului recuperat.

Supus la vot in condiliile legii proiectul nr.7 este aprobat cu votul ,,pefltru" al unanirnitalii
consil ieri I lor prezen{i.

Domnul pregedinte de gedinli prezintd proiectul nr.g.
cele 3 comisii de specialitate prezintd, aviz favorcbil. Nu sunt disculii.
Supus la vot, proiectul nr.8 este aprobat cu votul ,,pefltru" unanimitdlii consilierillor prezenli.
Se trece la ultimul punct al ordinii de zi, (,, intrebdri, interpelari") gi se inscriu la cuvdt domnii Oprea

Dragomir, Ursu viorel, Apopei Mihai, Istrate MihaiF qi Matei Victor.
Domnul Oprea Dragomir ia cuvdntul gi afirmd cd a fost consilier local al oraqului Bicaz in cdteva

legislaturi, dintre care, in unele, ca gi consilier local in opozilie gi nu-gi amintegte dec6t c6 a 1bcut o
opozilie constructivd, iar domnul Ursu Viorel ii aminteqte cd in ultima legislatur6 a fostului primar
Constantin Catrinoiu a fost impotriva autorizdrii bisericii catolice de l6nga restaurantul Ceahldu,
autoriza(ie care, pdnd la urm6, s-a eliberat in perioada primului mandat al actualului primar, domnul
Nicolae Sdldgean.

Domnul Ursu Viorel il intreabd pe domnul primar d,acd,va fi folosit buldoexcavatorul la desz6pezirile
de la Secu 9i Izvoru Alb, iar domnul primar ii rdspunde cd prioritare sunt strdzile din oraq, dupd care,
acest utilaj se va deplasa gi in aceste zone, pentru deszipezire.

Domnul Istrate MihAitA afirmd cd este nemullumit de scdderea din eviden{ele contabile a datoriilor mai
mici de 40 de lei, la care domnul secretar Ioan Spiridon ii rdspunde c6 este perfect legal, cd este o
prevedere din Codul de procedurd fiscald, cd se pot sc[dea sumele mici, pentru a cdror urmdrire s-ar
cheltui o sumd mai mare cu corespondenla privind inqtiinlirile de platd, somaliile, popriri iar pentru unii
ehiar executor.



Domnul Apopei Mihai face precizarea cd atunci cAnd opozilia vine cu proiecte constructive nu s-ar
pune problema cd dumnealui nu le voteazd,, dar nu este de acord cu atitudinea actualei opozilii de a vota
impotriva unor proiecte care sunt benefice cetd{enilor qi bunei administrdri a orasului.
Le cere consilierilor sb vind cu noi proiecte de hotdrAri in favoarea cet[fenilor oraqului.
Domnul Matei Victor ia cuvdntul, precizdnd cd fiecare salariat sau funcfionar al primbriei trebuie sb-

qi facd treaba cdt mai bine, iar acolo unde sunt situa{ii ?ncurcate sau confuze, sd se clarifice aceste situa{ii
gisd se intre in legalitate.

In continuare, domnul primar face o enumerare a proiectelor pentru care s-a obtrinut finanlare gi pentru
care se va incepe executarea lor, dupd care multumegte tuturor consilierilor qi executivului local pentru
sprijinul acordat in anul 2018 (an care se incheie) gi le urezd tuturor ,,La multri ani", cu bucurii in familie
gi in via(a de zi cu zi.

Domnul pregedinte de gedinld declard gedin{a inchisd.

PRE$EDINTE DE $EDINTA
Viorel URSU

Secretarul oraqului Bicaz
foan SPIRIDON

lntocmit:
av. Vasile Tdranu


