
CONSILIUL  LOCAL  AL  ORAŞULUI  BICAZ 

 

PROCES  VERBAL 

al  şedintei ordinare din 28 februarie 2019 

 

                               Consiliul  local al  oraşului  Bicaz  s-a întrunit în şedinţa ordinară   azi 28 februarie  

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. 33/ 22.02.2019, cu următoarea  ordine de   zi:  

1. Proiect de hotărâre pentru alegerea preşedintelui de şedinţă; 

 2. Proiect de hotărâre privind constituirea echipei mobile pentru intervenţiile de urgenţă 

în cazuri de violenţă domestică; 

            3. Proiect  de hotărâre privind aprobarea înregistrării  în domeniul privat  al oraşului 

Bicaz a  unei suprafeţe de teren;  

 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii cu un an  a contractelor de  închiriere  

pentru unele locuinţe  ANL din oraşul Bicaz  precum şi stabilirea cuantumului chiriilor; 

 5. Proiect de hotărâre privind  însuşirea  unui  raport  de evaluare  şi  aprobarea  vânzării  

directe  a  unei suprafeţe de teren aflată în  domeniul  privat  al oraşului Bicaz; 

 6. Proiect de hotărâre  privind însuşirea unui Raport de evaluare şi aprobarea închirierii 

prin licitaţie publică a unor imobile (spaţiu şi teren) aflate în domeniul public al oraşului Bicaz; 

 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Acordului de parteneriat încheiat între oraşul 

Bicaz şi ,,Clubul Sportiv  Ronin” Piatra Neamţ, pentru organizarea competiţiei de arte marţiale 

,,Cupa Ronin Bicaz‘‘ Editia a X- a;   

 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Acordului de parteneriat încheiat între oraşul 

Bicaz şi ,,Clubul de Şah Bicazul”  pentru organizarea concursului de Şah ,,Cupa Oraşului 

Bicaz” Ediţia a X-a;  

 9. Proiect de hotărâre pentru  aprobarea instituirii unor taxe locale;  

          10. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară pe trimestrul IV 

al anului 2018; 

          11. 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, doamna Letiţia Damoc, 

managerul Spitalului ,,Sfântul Ierarh Nicolae’’ Bicaz, doamna  Puşa Creţu , diector medical la 

acelaşi spital precum şi domnul  Olaru  Viorel,  cetăţean din Izvorul Muntelui- Bicaz. 

      Domnul secretar  Ioan Spiridon informează C.L. că mandatul  de preşedinte de şedinţă 

al domnului consilier Ursu Viorel a încetat,  îi mulţumeşte pentru activitatea depusă şi 

solicită  consilierilor să facă propuneri pentru alegerea unui nou preşedinte de şedinţă 

pentru următoarele 3 luni. 

             Domnul consilier  Florea Constantin propune ca în funcţia de preşedinte de şedinţă 

pentru următoarele 3 luni să fie aleasă doamna consilier  Popescu Iulia.    

            Nu mai sunt alte propuneri. 

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

pentru al unanimităţii  consilierilor.  

      Domnul secretar  Ioan Spiridon  informează că au fost corectate  

erorile din procesul verbal al  şedintei ordinare din 31.01.2019 (erori sesizate la şedinţa pe 

comisii) şi întreabă  consilieri dacă mai au observaţii de făcut cu privire la cele consemnate în 

procesul verbal al ședinței din data de 31.01.2019. 

   Întrucât  nu sunt de făcut observaţii şi nici  obiecţiuni despre cele consemnate în procesul 

verbal,  domnul secretar supune la vot   

procesul verbal al şedinţei anterioare, iar acesta  este aprobat  în unanimitate  de către consilieri, 

după  care, dosarul de şedinţă este  legat, numerotat şi sigilat, conform legii.     



       Domnul primar prezintă ordinea de zi şi o supune aprobării consilierilor, iar  consilierii o 

aprobă cu votul pentru al unanimităţii lor.  

       Domnul primar invită pe doamna Popescu Iulia, noul  preşedinte de şedinţă,  să preia 

conducerea şedinţei.  

        Proiectul nr.1 al ordinii de zi fiind aprobat deja, doamna  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  consilierilor 

prezenți. 

        Domna 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 unanimităţii  consilierilor 

prezenți. 

        Doamna  preşedinte de şedinţă prezintă proiectul nr.4. 

        Cele 3 comisii de specialitate prezintă aviz favorabil.  

        Domnul consilier Matei Victor întreabă dacă prelungirea contractelor de închiriere se face 

pe un an, iar domnul primar îi răspunde că  aceasta este perioada de prelungire pentru chiriaşii 

care au depăşit 35 de ani, conform Legii nr.152/1998 şi HG. nr.962/2001. 

        Domnul consilier  Mărăscu Claudiu- Constantin întreabă  dacă tot cu  un an se prelungesc 

şi contractele cu E-ON, iar domnul secretar îi răspunde că aceste contracte îşi urmează regimul 

lor juridic şi nu au legătură cu închirierea locuinţelor ANL. 

       Supus la vot în condițiile legii, în urma votării rezultă faptul că proiectul nr. 4  este aprobat 

cu votul ,,pentru’’ al  consilierilor prezenți.        

       Doamna  preşedinte de şedinţă prezintă proiectul nr.5. 

       Cele 3 comisii de specialitate prezintă aviz favorabil.  

       Domnul Istrate Mihăiţă face observaţia că autorizaţia pentru  construcţia edificată  pe 

terenul ce se solicită  a se cumpăra este pe numele unei firme şi nu pe numele solicitantei 

Ciorcan Elena, iar d-na Nemţeanu Albertina,  funcţionar din cadrul Biroului UAT,  îi  răspunde 

că chioşcul a fost cumpărat de la Palco Tex SRL, iar cumpărătoarea  chioşcului  (Ciorcan Elena)  

a preluat contractul de concesiune a terenului de la firma vânzătoare a  chioşcului. 

       Supus la vot în condițiile legii, în urma numărării buletinelor de vot a rezultat faptul că au 

votat pentru un nr. de 14 consilieri iar unul a fost împotrivă.  

    Doamna  preşedinte de şedinţă prezintă proiectul nr.6. 

    Cele 3 comisii de specialitate prezintă aviz favorabil.  

    Nu sunt discuții pe marginea acestui proiect de hotărâre.      

    Supus la vot, proiectul nr. 6  este aprobat cu votul ,,pentru’’ al unanimităţii  consilierilor 

prezenți.     

    Doamna  preşedinte de şedinţă prezintă proiectul nr.7. 

    Cele 3 comisii de specialitate prezintă aviz favorabil.    

    Domnii consilieri  Ursu Viorel şi Istrate Mihăiţă  propun să se  suplimenteze suma, în loc de 

2000 lei, să se acorde 3000 lei iar decontarea cheltuielilor să fie făcută pe bază de documente 

justificative. 



    Domnul Primar precizează faptul că toate cheltuielile se fac pe bază de documente 

justificative pentru că așa prevede legea, iar banii necheltuiți se vor depune la casieria 

Primăriei. 

    Se supune la vot propunerea de mărire a sumei la 3000 lei, iar acest amendament este aprobat 

cu votul ,,pentru’’ al unanimităţii  consilierilor.   

    Supus la vot în condițiile legii, rezultă faptul că proiectul nr. 7  este aprobat cu votul ,,pentru’’ 

al unanimităţii  consilierilor prezenți. 

    Doamna  preşedinte de şedinţă prezintă proiectul nr.8. 

    Cele 3 comisii de specialitate prezintă aviz favorabil. 

    Domnul primar  Nicolae Sălăgean   arată că   acest concurs de şah a crescut de la an la an  ca 

valoare, iar  anul acesta şi-au anunţat prezenţa  câţiva mari maieştri ai şahului.  

    Informează  Consiliul Local că Direcţia Judeţeană Neamţ  pentru Tineret şi Sport  şi-a 

manifestat intenţia să doneze Clubului de Şah din Bicaz 6 table de şah pentru transmiterea on-

line a întrecerii.    

    Nu sunt discuții.  

    Supus la vot în condițiile legii rezultă că proiectul nr. 8  este aprobat cu 14 voturi ,,pentru’’ 

şi o abţinere. 

    Doamna  preşedinte de şedinţă prezintă proiectul nr.9. 

     Comisiile Juridică şi de Cultură dau aviz favorabil, iar Comisia Economică propune 

dezbateri  în plen. 

     Domnul primar arată că taxele propuse au în vedere în principal  menţinerea în bună stare a 

drumurilor şi căilor de acces şi responsabilizarea din acest punct de vedere a agenţilor 

economici care transportă lemn, nisip,  piatră sau pietriş. 

     Domnul consilier  Matasă Iulian Traian afirmă că stricăciunile la drumuri sunt provocate de 

maşinile de mare tonaj, care tansportă în principal lemn extras  din  perimetrele  ocoalelor 

silvice,  iar domnul primar afirmă că se va trece la elaborarea unor proceduri cu ocoalele silvice, 

pentru prevenirea deteriorării drumurilor de către  maşinile de mare tonaj care transportă lemn.  

     Domnul consiliar Matasă Iulian îşi exprimă temerea că aceste taxe vor duce la majorarea 

preţului lemnului, care deja e foarte scump, iar domnul primar  nu este de acord, afirmând că 

ele  ar trebui să nu influienţeze preţul lemnului. 

     Întrebat  de către domnul viceprimar Butnaru Nicu cum a stabilit nivelul taxelor, dl. ing. 

Andriescu  Mihăiţă, răspunde că s-a orientat  în funcţie de nivelurile stabilite de celelalte 

primării.  

    Domnul viceprimar Butnaru Nicu arată  că  şi Romsilva încasează de mult această taxă de 

utilizare a drumurilor forestiere sub denumirea de taxă de peiaj, iar domnul Ursu Viorel  afirmă  

că  Romsiva încasează taxă de peiaj chiar dacă de la Izvoru Alb la Secu nu se folosesc drumurile 

sale. 

     Domnul primar afirmă  că atunci când a solicitat introducerea acestor taxe s-a gândit mai 

ales la  protejarea drumurilor  din zonele  Cărbuna şi Izvoru Alb.   

     Domnul consilier Matasă Iulian Traian  este de părere că ar fi mai bine ca, în locul taxelor 

propuse, proprietarii  maşinilor de mare tonaj care travesează aceste drumuri  să achite anticipat 

o garanţie, iar domnul viceprimar nu este de acord, afirmând că  nu se pot  anticipa şi cuantifica 

pagubele  ce se pot provoca la drumuri, şi că va fi greu de motivat temeiul juridic al acestei 

garanţii. 

    În urma discuţiilor s-au propus următoarele trei amendamente:    



- Domnul primar a propus  ca traversarea islazurilor să nu mai fie  condiţionată de acceptul  

asociaţiilor  crescătorilor de animale care au  concesionat respectivele islazuri; 

- Domnul viceprimar Butnaru Nicu propune ca toate taxele să fie reduse la jumătate; 

- Domnul  consilier Istrate Mihăiţă propune să fie eliminată condiţia ca platforma de  depozitare 

material lemnos  să fie de minim 500 m.p.  

     Supuse la vot, în bloc, cele 3 amendamente  sunt aprobate cu 14 voturi pentru o abţinere ( 

Matasă Iulian Traian). 

     Supus la vot, proiectul nr.9 (cu  cele 3 amendamente însuşite de consiliul local), este aprobat 

cu 13 voturi pentru şi 2 abţineri (Matasă Iulian Traian şi Ursu Viorel).       

        Domna 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. 

        Pentru ultimul punct al ordinii de zi se dă cuvântul mai întâi doameni Letiţia Dămoc, 

managerul Spitalului ,, Sfântul Ierarh Nicolae’’ – Bicaz, care prezintă ,, Memoriul privind 

reorganizarea Spitalului Orăşnesc ,, Sfântul Ierarh Nicolae’’ Bicaz, memoriu care a fost depus 

în mapele  consilierilor înaintea şedintei.  

           Din prezentarea  doammnei manager Letiţia Damoc a  rezultat  că Spitalul Orăşenesc ,, 

Sfântul Ierarh Nicolae’’  Bicaz nu doar că nu se va închide, ci se vor  găsi soluţii pentru a 

creşterea  numărul de paturi,  iar  unele dintre  paturi  se vor redistribui  dintr-o secție în alta. 

         Se înscriu apoi la cuvânt domnii consilieri Matei Victor, Apopei Mihai, Ursu Viorel, cât 

şi dl. Olaru Viorel, cetăţean din Izvorul Muntelui.  

         Domnul consilier Matei Victor  afirmă  că este nemulţumit  că  Apa Serv SA  nu a mutat  

contorul  de apă  al unui bloc  la limita de proprietate şi că  delegarea serviciul de alimentare 

cu apă la acestă companie, nu înseamnă că administraţia  locală şi-ar fi pierdut  pârgiile de 

control  a acestui serviciu public, iar domnul primar  îi răspunde că  a făcut o intervenţie scrisă  

la această companie cu privire la mai multe probleme, printre care şi problema sesizată.  

         Domnul consilier Matei Victor  afirmă că este nemulţumit  de faptul că nici până în 

prezent nu a obţinut  de la arhiva primăriei o copie a caietului de sarcini (anexă  a contractului 

de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă, către Apa Serv SA), iar domnul primar 

îl întreabă dacă a luat legătura cu responsabilul cu arhiva, iar domnul Matei Victor  îi răspnde 

că responsabilul arhivei i-a spus că îl caută.   

        Domnul consilier  Matei Victor  este de părere că reprezentantii acestei companii ar trebui 

invitaţi la şedintele de consiliu local.  

       Afirmă  că instalaţiile  de canalizare de la blocurile ANL din str. Barajului necesită 

vidanjare şi este de părere că chiriaşii acestor blocuri  plătesc unele costuri de două ori.  

       Domnul  consilier Istrate Mihăiţă afirmă că plata vidanjării nu este plată dublă, că ea se 

face datorită colmatării  instalaţiilor de canalizare prin exploatarea lor necorespunzătoare 

(înfundarea canalizărilor  cu diverse cârpe şi gunoaie). 

       Domnul  consilier Ursu Viorel  susţine că trebuie organizate întâlniri cu crescătorii de 

animale, întrucât sunt crescători de animale fără păşuni, iar domnul viceprimar îi răspunde că 

va avea în vedere această problemă. 

       De asemenea,  domnul  consilier Ursu Viorel  susţine că unele asociaţii de creştere a 

animalelor care au concesionat păşuni nu au paznici angajaţi  şi sunt animale care părăsesc 



turmele şi intră în grădinile private ale locuitorilor, că singurii şefi de asociaţii  care au paznici 

angajaţi  sunt domnul  Munteanu Viorel şi domnul Pascaru.  

      Afirma că păşunile concesionate, de regulă,  sunt curăţate, dar nu sunt păşunate 

corespunzător.  

      Domnul primar îi răspunde că dumnealui este în cunoştinţă  de cauză cu privire la această 

constatare. 

      Domnul consilier Apopei Mihai aduce la cunoştinta Consiliului că în Consiliul de 

administraţie al Liceului ,,Carol I’’ Bicaz s-a discutat raportul Comisiei de monitorizare a 

achiziţiilor publice, raport care este  depus şi în mapele consilierilor  şi care cuprinde analize 

comparative pe ani a consumului de lemn de foc cât şi  constatarea unor abateri de la fişa 

postului  domnului administrator Văideanu, împotriva căruia s-au luat şi se vor mai  lua măsuri 

disciplinare.  

      Domnul consilier  Oprea Dragomir  sesizează  necesitatea  montării  unui  panou de 

interzicere a circulaţiei  maşinilor  pe aleea de lânga magazinul  din fosta centrală  termică 

Centru, întrucât sunt parcate des maşini pe aleile de lângă acest magazin (fostă centrală 

termică), iar domnul consilier Istrate Mihăţă afirmă că de la Muzeu,  până la Banca Transilvania 

sunt parcate în fiecare zi  aceleaşi maşini.   

      Domnul consilier Oprea Dragomir reaminteşte executivului primăriei că trebuiesc reparate 

scările care urcă în piaţă  din dreptul  magazinului de flori, iar domnul primar îi răspunde că se 

va rezolva şi această problemă. 

      Domnul Olaru Viorel, cetăţean din Izvoru Muntelui, ia cuvântul, afirmând că a sesizat  în 

scris o serie de aspecte  din funcţionarea primăriei  şi că este nemulţumit de răspunsurile care i 

s-au dat de către cea care a soluționat sesizarea, respectiv consilierul juridic. 

      Printre problemele sesizate domnul Olaru Viorel reclamă  că nu i s-a confirmat existenţa 

unei autorizaţii de construcţie pentru puntea de peste râul Bistriţa, din zona Spitalului, punte 

care s-a reparat; este profund nemulțumit de faptul că nu i s-a comunicat dacă s-au alocat prin 

HCL resursele financiare pentru repararea acestei punţi, cine a sustras  elemente constructive 

din această  punte anterior repararii ei şi dacă s-a sesizat poliţia cu privire la sustrageri. 

      Arată că este nemulţumit de răspunsul ce i s-a dat  atunci când a solicitat fişa postului 

doamnei Banciu Rodica, că este nemulţumit de faptul că nu i s-a dat adevărata hartă a 

exproprierilor din zona Izvorul Muntelui, afirmă că în administraţia publică locală ar fi 

persoane corupte. 

      Domnul primar  îi răspunde că la mare parte din problemele sesizate i s-a răspuns  conform 

legii, iar la altele  i se va formula răspuns în termen legal. 

      Cât priveşte acuzaţiile de corupţie,  domnul primar afirmă că acestea trebuie probate, în caz 

contrar  se poate atrage răspunderea juridică a celui care acuză pe nedrept.  

      Nemaifiind probleme în discuţie,  doamna preşedinte de şedinţă  declară şedinţa închisă. 

 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                            SECRETAR                 

         Popescu Iulia                                                                Spiridon Ioan            
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