
CONSILIUL  LOCAL  AL  ORAŞULUI  BICAZ

PROCES  VERBAL
al  şedintei ordinare din 31 ianuarie 2019

                
               Consiliul  local al  oraşului  Bicaz  s-a întrunit în şedinţa ordinară   azi  31  ianuarie   2019,  
        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. 14/ 23.01.2019, cu următoarea  ordine de   zi: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei solicitanţilor care au acces la locuinţe
construite de ANL pentru tineri,  destinate închirierii,  a Ordinii  de prioritate   în  soluţionarea
cererilor pentru locuințe  şi  a Listei  de   repartizare a locuinţelor  (apartamentul nr. 9, Bl. ANL,
str. Piatra Corbului, nr. 13, orașul Bicaz, jud. Neamț);

2. Proiect de hotărâre pentru  însuşirea  ,,Raportului privind activitatea de soluţionare a
petiţiilor în semestrul II al anului 2018’’, a ,,Raportului de activitate  a  asistenţilor  personali pe
semestrul II al anului 2018’’ şi a   ,,Analizei   stadiului de  completare  a datelor în registrul
agricol  pentru semestrul II al anului 2018’’;

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pe
anul 2019, ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social conform Legii nr. 416/2001
cu modificările și completările ulterioare;

4. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special  reprezentantului U.A.T.
Bicaz în Adunarea Generală a Asociaților din A.D.I. ,,AQUA NEAMȚ”;

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea înregistrării   în domeniul  privat  al  oraşului
Bicaz a  unor suprafețe de teren; 

6.Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea Organigramei  şi  Statului   de   funcții  ale
Spitalului Orăşenesc ,,Sfântul Ierarh Nicolae’’- Bicaz;

7.Proiect  de  hotărâre  privind  prelungirea  valabilității  Planului  Urbanistic  General  al
oraşului Bicaz;

8.  Proiect  de hotărâre privind  privind aprobarea închirierii  prinlicitaţie publică a unor
suprafețe de teren aflate îndomeniul public şi privat al oraşului Bicaz;

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii directe, prin contract de închiriere, a
unor suprafețe de pășune aflate în domeniul privat al orașului Bicaz. 
         10.Proiect de hotărâre privind aprobarea completării Statului de funcții al Direcției de
Asistență Socială din subordinea Consiliului Local;

  11.Proiect de hotărâre pentru aprobarea amplasării stațiilor pentru oprirea vehiculelor
care efectuiază transport de persoane pe traseul Dodeni - Cabana Izvorul Muntelui; 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea  coeficienților și a salariilor de bază aferente
funcţiilor  din cadrul familiei ocupaţionale ,, Administraţie’’, utilizate în aparatul de specialitate al
Primarului, în serviciile publice de interes local, precum şi în cabinetul Primarului;
          13. Întrebări, interpelări.
          Sunt prezenţi  toţi  cei 15  consilieri aleşi, domnul primar Nicolae Sălăgean, însoţit de
personal  din aparatul de specialitate al primarului, iar ca invitati, cetăţenii Botoşineanu Dănuţ,
Olaru  Viorel, Şerban  Elena şi Titianu Ioan.

 Având în vedere faptul că salarul minim pe economie a fost modificat, este imperios
necesară adoptarea unei hotărâri de consiliul local care să aprobe coeficienții de ierarhizare și
a salariile de bază aferente funcţiilor  din cadrul familiei ocupaţionale ,, Administraţie’’, utilizate
în aparatul  de specialitate al  Primarului,  în serviciile publice de interes local,  precum şi  în
cabinetul Primarului;
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 În acest sens, se constituie ad-hoc ședințele de comisii ale consiliului local pentru a lua
în discuție proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea  coeficienților și a salariilor de bază
aferente funcţiilor   din cadrul  familiei  ocupaţionale ,,  Administraţie’’,  utilizate în aparatul  de
specialitate  al  Primarului,  în  serviciile  publice  de  interes  local,  precum  şi  în  cabinetul
Primarului;

      Domnul secretar  Ioan Spiridon pune la dispoziția comisiilor documentați
cu privire la proiectului nr.12  de pe ordinea de zi şi propune ca acest proiect să fie analizat
mai întâi în comisii,  întrucât nu a putut fi  prezentat comisiilor în data de 23 ianuarie 2019.
     Cele 3 comisii de specialitate se grupează fiecare, separat,  studiind proiectul nr.12,
după care întocmesc avizul lor pentru acest proiect.
     Se reia  şedinţa în  plen,  iar  domnul  secretar  întreabă consilieri  dacă au de făcut
obiecţiuni  la procesele  verbale ale şedinţelor  anterioare, respectiv p.v din 20 decembrie
2018 și p.v. din 8  ianuarie 2019 precizând că a fost corectată  greşeala  din ultimul proces
verbal, sesizată de domnul Ursu Viorel la şedinta pe comisii.
      Întrucât  nu sunt observaţii şi nici  obiecţiuni, domnul secretar supune la

vot, pe rând, cele  două procese verbale, iar acestea  sunt aprobate  în unanimitate  de către
consilieri, după  care, dosarele de şedinţă sunt  legate, numerotate şi sigilate, conform legii.     
         Domnul primar Nicolae Sălăgean propune retragerea de pe ordinea de zi a proiectului
nr.11, întrucât nu s-au obtinut toate avizele necesare așa cum prevede legislația în vigoare.
         Supune la vot propunerea de retragere a acestui proiect, iar  retragerea lui de pe ordinea
de zi este aprobată cu votul pentru al unanimităţii consilierilor.
         Domnul primar Nicolae Sălăgean propune introducerea pe ordinea de zi  a proiectului
nr.12, proiect analizat de comisii la începtul şedinţei, iar propununerea sa  este aprobată cu
votul pentru al unanimităţii consilierilor. 
         Domnul primar prezintă ordinea de zi astfel modificată, conform celor specificate mai sus
şi o supune aprobării consilierilor, iar  aceasta este aprobată cu votul pentru al unanimităţii
consilierilor prezenţi. 
        Domnul primar  îl invită pe domnul consilier Ursu Viorel, preşedinte de şedinţă,  să preia
conducerea şedinţei. 
        Domnul preşedinte de şedinţă prezintă proiectul nr.1.
        Cele 3 comisii de specialitate prezintă aviz favorabil. Nu sunt discuţii.
        Supus la vot, proiectul nr.1 este aprobat cu 14 voturi ,,pentru’’, un vot fiind considerat nul.
(fiind vorba de repartizarea locuinței și fiind vorba de persoane, votul a fost secret)
        Domnul preşedinte de şedinţă prezintă proiectul nr.2.
        Cele 3 comisii de specialitate prezintă aviz favorabil. Nu sunt discuţii.
        Supus la vot, proiectul nr.2 este aprobat cu votul ,,pentru’’ al unanimităţii  consilierillor
prezenţi.
        Domnul preşedinte de şedinţă prezintă proiectul nr.3.
        Cele 3 comisii de specialitate prezintă aviz favorabil.
        Domnul consilier Matei Victor  se interesează  daca beneficiarii de ajutor social  execută
chiar şi 10 ore de muncă  pe zi, iar domnul primar îi răspunde că aceştia execută  maxim 8 ore
de muncă pe zi , conform Codului muncii,  că sunt supravegheaţi de un responsanbil care, la
sfârşitul   fiecărei  luni,  le  face un pontaj,  iar  lucrările  se pot  evalua şi  aprecia cantitativ şi
calitativ. 
        Domnul  Matei Victor  solicită ca evidenţa cu numele celor care execută ore de muncă
pentru  ajutor social, orele de muncă efectuate  şi  zilele în care aceste persoane  au executat
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sau execută aceste ore de muncă să fie afişată  la vedere pentru ca cetățeanul din ai cărui
bani  este  plătit  beneficiarul  de  ajutor  social  să  poată  verifica  efectuarea orelor  de  muncă
impuse prin  lege.  Domnul  primar îi  răspunde ca va   lua  în  considerare  cele  solicitate  de
domnul consilier Matei și va căuta soluții pentru a face cât mai transparentă această activitate.
Deasemenea domnul Primar informează consilierii  locali  despre faptul  că  cei  care refuză
locurile de muncă repartizate de ITM, pierd ajutorul social.   
       Supus la vot, proiectul nr.3 este aprobat cu votul ,,pentru’’ unanimităţii  consilierilor. 
        Domnul preşedinte de şedinţă prezintă proiectul nr.4.
        Cele 3 comisii de specialitate prezintă aviz favorabil.
        Domnul primar arată că  mandatarul special ( domnul Luca Vasile, arhitectul şef) va
prezenta votul (poziţia consiliului local) privind proiectul de hotărâre al ADI ,, Aqua Neamţ’’, iar
acest vot, în ceea ce priveşte propunerea de  majorare a pretului apei este un vot ,,împotrivă’’. 

Domnul Luca Vasile arată că oricare vot dat împotrivă trebuie motivat.
        Supus la vot, proiectul nr.4 este aprobat cu votul ,,pentru’’ unanimităţii  consilierillor.(vot
împotrivă in ADI ,,Aqua Neamț)
        Domnul preşedinte de şedinţă prezintă proiectul nr.5.
        Cele 3 comisii de specialitate prezintă aviz favorabil. Nu sunt discuţii. 
        Supus la vot, proiectul nr. 5 este aprobat cu votul ,,pentru’’ al unanimităţii  consilierillor.
        Domnul preşedinte de şedinţă prezintă proiectul nr. 6.
        Cele 3 comisii de specialitate prezintă aviz favorabil. Nu sunt discuţii.   
        Supus la vot, proiectul nr. 6 este aprobat cu votul ,,pentru’’ al unanimităţii  consilierillor.
        Domnul preşedinte de şedinţă prezintă proiectul nr.7 
        Cele 3 comisii de specialitate prezintă aviz favorabil. Nu sunt discuţii. 
        Supus la vot, proiectul nr. 7 este aprobat cu votul ,,pentru’’ unanimităţii  consilierillor.
        Domnul preşedinte de şedinţă prezintă proiectul nr.8 
        Cele 3 comisii de specialitate prezintă aviz favorabil. 
        Domnul consilier  Istrate Mihăiţă întreabă ce se întâmplă cu terenul  dacă chiriaşul
terenului vinde spaţiul amenajat pe acest teren, iar domnul secretar Spiridon Ioan îi răspunde
că noul proprietar al spaţiului va prelua contractul de închiriere al  vânzătorului.    
        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.
        Domnul consilier Ursu Viorel afirmă că este bine că păşunile au fost atribuite direct, iar
domnul primar afirmă că s-a îmbunătăţit calitatea păşunilor  care s-au atribuit pentru păşunatul
animalelor din asociaţii.
        Supus la vot, proiectul nr. 9 este aprobat cu votul ,,pentru’’ al unanimităţii  consilierillor.
        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  consilierillor.
        Proiectul nr.11 fiind retras, domnul preşedinte de şedinţă prezintă proiectul nr.12. 
        Cele 3 comisii de specialitate prezintă aviz favorabil.
        Domnul viceprimar Butnaru Nicu îl  întreabă pe domnul președinte de ședință ce se
aprobă  prin  acest  proiect,  salariile  sau  coeficienţii,  iar  domnul  secretar  Spiridon  Ioan  îi
răspunde că se aprobă coeficienții și salariile de bază așa cum scrie în proiectul de hotărâre
supus aprobării. 
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Domnul Primar informează consiliul local că prin hotărâre de guvern a fost modificat
salariul minim pe economie, acesta ajungând în cazul nostru la suma de 2080 lei/lună față de
1950 lei în luna decembrie 2018. Pentru ca salariile să nu mai crească (să rămână la nivelul
lunii  decembrie  2018,  este  nevoie  să  micșorăm indicii  de  salarizare).  În  acest  fel  salariul
funcționarilor și al personalului contractual din Primărie nu va crește, deși salariul minim pe
economie a crescut.

      Supus la vot, proiectul nr. 12 este aprobat cu 14 voturi ,,pentru’’ şi o abţinere (Butnaru
Nicu).
      Se trece la punctul nr.13 al ordinei de zi: întrebări, interpelări.
      Mai  întâi,  domnul  primar  dă  citire  Capitolului  4  din  Regulamentul  de  organizare  şi
functionare  a  Consiliului  local,  capitol   intitulat  ,,Întrebări,  interpelări,  petiţii  şi  informarea
consilierilor locali’’,  cu următorul conţinut: 
,, Art. 56.
(1)Consilierii pot adresa întrebări primarului, viceprimarului şi secretarului oraşului, precum şi
şefilor  compartimentelor din aparatul de specialitate al primarului, sau ai serviciilor şi unităţilor
subordonate.
(2)Prin întrebare se solicită informaţii cu privire la un fapt necunoscut.
(3)Cei  întrebaţi  vor răspunde, de regulă, imediat sau,  dacă nu este posibil,  la următoarea
şedinţă a consiliului.
Art. 57.
Interpelarea constă într-o cerere prin care se solicită explicaţii în legătură cu un fapt cunoscut.
Cel interpelat are obligaţia de a răspunde în scris, până la următoarea şedinţă a consiliului,
sau oral, la proxima  şedinţă, potrivit solicitării autorului interpelării.
Art. 58.
(1)Consilierii  pot  solicita  informaţiile  necesare  exercitării  mandatului,  iar  compartimentul,
serviciul sau unitatea vizată sunt obligate să i le furnizeze la termenul stabilit.
(2)Informaţiile pot fi cerute şi comunicate în scris sau oral.
Art. 59.
(1)Orice cetăţean are dreptul să se adreseze cu petiţii consiliului local. Acestea se înscriu într-
un registru special, sunt analizate şi soluţionate potrivit reglementărilor legale în vigoare.
(2)Semestrial consiliul analizează modul de soluţionare a petiţiilor.’’
  Se înscriu la cuvânt  domnii consilieri Istrate Mihăiţă,  Mărăscu Claudiu, Ursu Viorel, Matei
Victor, Oprea Dragomir şi  Apopei Mihai.
  Se mai înscriu la cuvânt  cetăţenii invitaţi Botoşineanu Dănuţ, Titianu Ioan şi Olaru Viorel.
  Domnul consilier Istrate Mihăiţă, ia cuvântul, aratând că,  deşi a trecut mai bine de un an de
la  constituirea  S.C.  PUBLISRV   SRL,  nu  s-a  constituit  nici  până  în  prezent  Consiliul  de
Administratie, iar domnul secretar Spiridon Ioan îi răspunde că în conformitate cu  statutului
acestei  societăţi  înregistrat  la  ORC,  de administarea societatii  se ocupă  un  administrator
selectat de Consiliul local (în prezent, doamna  Apopei Valentina).
   De asemenea,  domnul Istrate Mihăiţă îl roagă pe domnul consilier Apopei Mihai să prezinte
solicitările  Inspectoratului Şcolar Judeţean Neamţ cu privire la planul de şcolarizare a elevilor
pentru anul şcolar următor.
   Domnul Apopei Mihai ia cuvântul,  arătând că ISJ Neamţ a propus desfiinţarea Şcolii  Izvoru
Alb, desfiintarea Gradiniţei  Dodeni şi transferul copiilor la alte unităţi din oraş. Informează că
în Consiliul de Administraţie nu s-a votat desfiinţarea Şcolii Izvoru Alb ci menţinerea acesteia şi
în anul şcolar următor.     
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   Domnul  primar  arată  că  nu  a  fost   convocat  la  acest  consiliu  de  administraţie  ca  s-a
comunicat la secretariatul  primăriei  doar cu o jumatate de oră înaintea şedinţei   că s-ar fi
transmis o invitaţie,  dar aceasta invitaţie nu a fost primită. 
    Domnul Apopei  Mihai  informează ca hotararea Consiliuul  de Administratie al  şcolii  s-a
trensmis la ISJ, dar până în prezent nu există un răspuuns al  Ministerului  Învăţământului  şi
speră că Şcoala Izvoru Alb să nu fie desfiinţată.
    Domnul  Apopei Mihai mai precizează că directorii unităţilor şcolare sunt pasibili  de amenzi
dacă nu se vor încadra în exigenţele bugetare ale programului de învăţământ.
    Domnul primar Nicolae Sălăgean afirmă ca administraţia locală a făcut până în prezent
eforturi mari pentru menţinerea Şcolii Izvoru Alb, s-a  igienizat şi aprovizionat şcoala cu lemn
de foc şi se justifică funcţiinarea şcolii chiar cu un singur cadru didactic şi chiar cu  un singur
elev,  întrucât nu se poate transfera de la părintii săi din Izvoru Alb, în oraş un elev de şcoală
primară, cheltuielile de transport sau de cazadre în oraş nu ar justifica transferul elevului, cu
închiderea definitivă a acestei şcoli.
   Domnul consilier Mărăscu Claudiu aduce în discuţie necesitatea reparării acoperişului şi a
jgheaburilor de scurgere a apei de la blocul nr.13. Domnul ing. Luca Vasile, arhitectul  şef al
oraşului,  informează  Consiliul  că  reparaţii  la  blocul  13  s-au  făcut  numai  în  dreptul
apartamentului familiei Matei, că există deviz întocmit, există recepţie, lucrarea nu e platită
încă , dar mai sunt infiltraţii în apartamentul acestei familii şi pe casa scării; Propune Consiliului
şi domnului primar ca din comisia de recepţie a  lucrării finalizate  să facă parte şi domnul
consilier Mărăcu Claudiu, propunere cu care domnul primar este de acord.
    Domnul Luca Vasile propune ca odată cu îmblânzirea vremii, să se deplaseze din nou
comisia la faţa locului, pentru a constata infiltraţiile nedepistate până în prezent şi a le remedia,
împreună cu executantul  lucrării.
   Domnul Mărăscu Claudiu atrage atenţia că trebuie plătită şi energia electrică consumată
până în prezent cu această lucrare, iar domnul primar asigură Consiliul ca se va interveni din
nou la această lucrare.
   Domnul consilier Matei Victor se interesează  dacă de la Sectorul 
Primiri – Urgenţe al Spitalului ,, Sfantul Ierarh Nicolae’’- Bicaz va pleca doamna Ababei, medic
de specialitate, iar domnul primar afirmă că acest medic este un bun profesionist,  dar că sunt
reclamaţii că se comportă necorespunzător cu pacienţii,  iar dacă  va pleca, trebuie căutat un
alt medic urgentist.
  Domnul consilier Matei Victor afirmă că nu este de acord cu majorarea preţului la apă, iar
domnul primar Nicolae Sălăgean informează Consiliul  că dumnealui  a fost singurul pruimar
din ADI AQUA NEAMŢ, care s-a opus majorării  preţului la apă, dar  nu a avut ce face, pentru
că s-a întrunit numărul de voturi în favoarea majorării acestuia.
    Precizeaza că domnul Luca Vasile este,  de asemenea, mandatat de comunitatea locală din
Bicaz să se opună majorarii preţului la serviciile conexe ale companiei ,,Apa Serv” P. Neamț și
vom vedea care este rezultatul dacă majoritatea vor vota pentru aprobarea prețului la serviciile
conexe..
    Domnul Matei Victor aduce în discuţie divergenţele cu Apa Serv cu privire la piederile ce se
impută  nejustificat locatarilor  blocului 7 sc. A  din Mărceni, întrucat căminulul de contorizare a
apei se găseşte la distanţă mare de scara blocului, iar pe distanţa dintre cămin şi intrarea în
scara  blocului  se  produc aceste  pierderi  de  apă care,  după  părerea  sa,   sunt  imputabile
furnizoului şi nu locatarilor din bloc.
   Domnul  Matei  Victor  se  intersesează,   de  asemenea,   dacă  maşina Hamarok este  în
patrimoniul Apa Serv SA, iar domnul primar îi răspunde că aceasta este achiziţionată în cadrul
proiectului judeţean cu apă  al ADI AQUA Neamţ. 
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  Dl. Ing. Luca Vasile afirmă despre  contorizarea apei, că ea  trebuie sa se facă la limita de
proprietate, respectiv la intrarea în scara blocului, iar domnul Matei Victor îi  răspunde că a
cerut la Apa Sev mutarea căminului de contorizare, iar reprezentanţii acestei companii au spus
că nu e treaba lor.
  Domnul consilier Apopei Mihai este de părere că Apa Serv  trebuie actionată în judecată
pentru obligarea ei la mutarea caminului de contorizare la limita de proprietate, respectiv la
intrarea în scara blocului.

   Domnul Matei Victor informează că, potrivit art.8 al.1 din Legea nr.51/2006, 
,, Autorităţile administraţiei  publice locale au competenţă exclusivă, în condiţiile legii,  în tot
ceea ce priveşte înfiinţarea,  organizarea,  coordonarea şi  funcţionarea serviciilor  de utilităţi
publice, precum şi în ceea ce priveşte crearea, dezvoltarea, modernizarea, administrarea şi
exploatarea  bunurilor  proprietate  publică  sau  privată  a  unităţilor  administrativ-teritoriale
aferente sistemelor  de utilităţi  publice’’,  aşa încât  ar  putea sa impună Apa Serv  mutarea
caminului de contorizare a apei la intrarea în blocul nr.7 sc. B Marceni, iar domnul secretar
Spirdon Ioan  îi răspunde  că acest serviciu o dată delegat, de el se ocupă  Apa Serv SA. 

    De asemenea, dl. Luca Vasile îi raspunde că reţelele de apă şi canalizare au fost
predate către Apa Serv SA. 
   Domnul consilier Oprea Dragomir  ia cuvântul, sesizând că sunt foarte mulţi datornici
la apă, iar că  unii dintre datornici sunt chiar cadre didactice.

  Domnul primar  îi răspunde că s-au marit salariile, inclusiv salariul minim pe economie
şi ar trebui ca datornici să fie mai puţini.
  De  asemenea,  domnul  consilier  Oprea  Dragomir   informează  Consiliul    că  în
containerele de gunoi ale asociaţiilor de proprietari ale blocurilor  se aruncă  gunoi de către
cetăţeni în tranzit  prin Bicaz sau de catre societăţi   comerciale,  care au sau ar trebui   să
platească  containere  proprii. Mai afirmă că a semnalat că unii cetăţeni  folosesc platformele
containerelor  de gunoi,  drept  toaletă  şi  din  acest motiv ar  trebui  reluată  discuţia despre
amenajarea unor toalete publice.

  Domnul primar îi răspunde că fenomenul  umplerii containerelor cu deşeuri de către
cetăţeni  în tranzit  sau  de catre comercianţi  este larg răspandit pe raza oraşului Bicaz, în
toate zonele: zona Gării, zona fabricii de ciment, zona blocurilor ANL-Centru, cartirele Mărceni
şi Dodeni.
  Domnul primar afirmă că sunt datorii mari la plata guunoiului menajer în tot oraşul,  aşa
încât  operatorul de salubrizare, firma Brathner, fără intervenţia primarului, ar fi sistat de mult
serviciile, întrucât singurul bun platnic este Primăria (sunt datorii la persoanele fizice de circa
45000 lei, la asociaţii de proprietari cica 60000 lei, la persoane juridice  cica 12000 lei). Mulţi
cetăţeni din Secu şi Izvoru Alb nu au contracte de salubrizare şi din multe locuri, gunoiul este
preluat de SC Publiserv SRL.

  Domnul   Istrate Mihăiţă   este  de părere că pentru toţi  cei  care depun fără drept
gunoaie în containere  trebuie  să se stabileasca o taxă, iar domnul primar îi răspunde că  ADI
ECO  NEAMŢ  nu ar aproba o asemenea taxă, iar dacă aceste gunoaie nu se ridică la timp,
este o problemă de sănătate publică.
  Domnul Botoşineanu  Dănuţ, invitat, ia cuvântul,  arătând că operatorul de salubrizare
a notificat  deja sistarea serviciului  pantru  mari restanţe la plată afirmand că,  pe undeva
există  şi o lipsă de informare, întrucât până  acum 6 luni d-lui nu a ştiut că se plateşte gunoiul
pe bază de chitanţă .

 Domnul Istrate Mihăiţă afirma că unii cetăţeni ştiu că gunoiul se plăteşte la sfârşitul
anului.
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  Domnul  primar  afirmă  că  in  planul  de  investiţii   este  prevăzut  un  sistem  de
supraveghere video, iar  în zona containererelor de gunoi se vor amplasa în viitor camere de
filmat, pentru disciplinarea cetăţenilor, aşa cum de exemplu,  actualele camere amplasate în
centrul oraşului au contribuit la  descoperirea  autorilor furtului unor  drapele  arborate . Cu
privire la amplasarea de toalete publice  această  necesitate va fi rezolvată în funcţie de banii
ce se vor  aduna  la  bugetul local.
   Domnul Oprea Dragomir  afirmă că salariile majorate ale  personalului din primărie ar
trebui să fie  o motivaţie pentru o calitate superioară a muncii.
   Domnul Titianu Ioan, invitat, ia cuvântul, afirmând că anul 2019 este anul cărţii şi că
fiecare cetăţean ar trebui să  cumpere şi să citeasca măcar o carte pe lună.
   De asemenea domnul Titianu Ioan afirmă ca anul 2019 este si anul satului românesc,
motiv pentru care solicită  reabilitarea clădirii  fostei primării Izvoru Alb, pentru folosirea lui în
scopuri culturale.
   Domnul primar îl intreabă pe domnul Titianu  dacă mai funcţionează Asociaţia Izvoru
Alb,  iar dl. Titianu îi răspunde că această asociaţie s-a reînregistrat legal  în anul 1998.
   Domnul primar îi comunică  domnului Titianu că această asociaţie, prin domnul Paşcau
s-a adresat primăriei cu o scrisoare în care vine cu unele propuneri printre care, propunerea
de înfiintare a unui muzeu al Lacului  Bicaz.
   Domnul  primar mai aduce la cunoştinţa Consiliului că  enoriaşii  din Parohia Bicaz –
Dodeni solicită un loc de amenajare a unui cimitir, loc care candva se hotărâse a fi în zona
Cojuşna, s-a  întocmit documentaţia, iar Direcţia Silvică,  prin domnul Gherghel,  a promis
sprijin (cu avizul  Direcţiei  Silvice)  pentru un teren cu destinaţia cimitir,   dar nu a rezolvat
această problemă  nici până în prezent.
  Domnul Titianu  apreciază în  mod pozitiv programul ,,After  School  ’’   ce   se
desfăşoară  cu participarea  a  multor elevi din oraşul Bicaz. Sesizeaza Consiliul că  în  zona
Izvoru Alb este depozitat  mult lemn  la marginea drumului, lemn  care  trebuie ridicat , alfel
putrezește. De asemenea prezintă  un caz social, respectiv informează pe domnul primar  că
un cetăţean  de la Izvoru Alb  are o rană la un picior şi are nevoie urgentă de ajutor pentru
operaţie, întrucât, în caz de infecţie riscă  amputarea  piciorului.
   Domnul primar îi comunică dlui Titianu că  ştie despre cine este vorba şi că a vorbit cu
o doamnă medic să-l ajute, dar că nu a ştiut de infecţia  prezentă, asigurând că se va interesa
de el, şi-l va sprijini în continuare.
    Ia cuvantul domnul Olaru Viorel, cetăţean  din zona Izvoru Muntelui, invitat, care arată
ca viitura de la baraj  a luat puntea peste Bistriţa  din zona Spitalului, iar aceasta, dezafectată,
a fost dusa la fier vechi  de către cetăţenii rromi,  iar primăria a construit altă punte în loc, dar
fără autorizaţie, asfirmație  la care domnul Luca Vasile  îi răspunde că de fapt a fost reabilitată
puntea veche,  afectată de viitură. 

Domnul primar îi răspunde domnului Olaru că dacă a facut o sesizare scrisă cu privire
la acest fapt,  va primi răspuns. 
   Domnul  Olaru  Viorel   mai  solicită   să  se  rezolve  problema cu   numărul  locuinţei
doamnei Mihai Elena Gabriela care  nu este str. Barajului nr.26, întrucât la acest număr se afla
locuinţa sa. De asemenea afirmă că terenul   din zonă,  în  suprafaţă de 421 m.p.,  solicitat
pentru concesiune de către  Mihai Elena Gabriela  prin cererea nr.10827/2018 , este un teren
cu probleme din punct de vedere al regimului său juridic. Afirmă ca terenul persoanelor din
stânga pârâului Izvorul Muntelui  nu li s-au  retrocedat terenurile expropriate şi că Oraşul Bicaz
asr fi vandut ilegal  14000 m.p. teren din zonă.
    Doamna  Banciu Rodica, consilier al Primarului,  îi răspunde că în perioada 2000-
2001, un număr de cetăţeni din zonă au  câştigat în istanţă o serie de terenuri expropriate, pe
motiv ca terenurile au rămas libere şi că exproprierile nu şi-au atins scopul.
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   Doamna  Banciu Rodica afirmă că între terenurile cetăţenilor  şi cursul apei mai era o
suprafaţă de  circa 2000 m.p. teren, care s-a schimbat cu un veteran de razboi. S-a dat ½ ha
teren extravilan la schimb  unui veteren de razboi , domnul Ciubotaru .
   Domnul Olaru Viorel afirma că acest teren s-a schimbat fără aprobarea Ministerului
Agriculturii.

   Doamna Banciu Rodica mai afirmă că nu s-a ocupat ea de acel schimb de teren, iar
domnul Olariu Victor a cumpărat teren  de la cetăţenii cărora li s-au retrocedat .
  Domnul Olaru Viorel afirma că i s-a dat de către d-na Banciu Rodica o porţiune de hartă
care nu priveste litigiul dintre el şi familia Mihai.
  Domnul Olaru Viorel solicită ca şedinţele de consiliu local să fie filmate şi  înregistrate.
Domnul  Olaru Viorel  îi reproşează  domnului primar că nu a accesat  fonduri  europene, iar
domnul primar îi răspunde că s-au accesat fonduri europene pentru proiecte. Îi mai comunică
domnului Olaru Viorel ca la cererile sale scrise i se va răspunde în  scris.
  Domnul Botoşineanu  Dănuţ  solicită să fie sprijinit cu amplasarea  unor coşuri de gunoi
şi cu  amplasarea unui stalp de iluminat cu un un bec alimentat cu baterie solară  la spaţiul său
de la baraj ( din zona către proprietatea Munteanu Viorel).
  Domnul viceprimar Butnaru Nicu îi răspunde  că după o viitoare întâlnire la primarie cu
toţi cei care deţin spaţii în zonă  se va hotarâ  uniformizarea acestor spaţii  cu o arhitectură
unică, iar dacă spaţiul domnului Titianu se va încadra în arhitectura zonei, îl va sprijini şi cu
amplasarea a trei containere  de gunoi şi a unui stâlp de iluminat cu bec alimentat eventual, cu
batetrie solară.
  In ceea ce priveşte  amenajarea unei toalete în zonă,  această problema  este previzibil
a se rezolva anul viitor.
  Nermaifiind   probleme  de  discutat,  domnul  preşedinte  de  şedinţă  declară  şedinţa
închisă.

            Președinte de ședință                                         
                    Ursu Viorel                                                                     Secretar,
                                                                                                        Ioan Spiridon
  
  
  
  
Redactat:
Av.Vasile ŢĂRANU
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