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 ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 
ORASUL BICAZ 

CONSILIUL LOCAL 
 

PROCES  VERBAL 
al şedintei ordinare  din  24 aprilie 2019 

 
 

         Consiliul local al oraşului Bicaz  s-a întrunit în şedinţă ordinară  astăzi  24 aprilie  

2019, orele 15,00,  în sala de şedinţe situată la parterul blocului ANL din str. Piatra Corbului, 

nr. 13 A,  fiind convocat prin  dispoziţia  Primarului nr. 67  din 18.04.2019,  cu 

următoarea ordine de zi:   

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

Bicaz a suprafeţei de 240 mp teren intravilan; 

 2. 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; 

 3. Proiect de hotărâre privind însuşirea unui rapoart de evaluare şi aprobarea 

concesionării prin licitaţie publică a  unor suprafeţe de teren din domeniul privat al oraşului 

Bicaz; 

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

suprafeţe de teren aflate în domeniul public şi privat al oraşului Bicaz; 

 5. Proiect de hotărâre privind însuşirea unor rapoarte de evaluare şi aprobarea 

concesionării directe a  unei suprafeţe de teren din domeniul privat al oraşului Bicaz; 

 6. Proiect de hotărâre privind numirea unui membru al Consiliului Local în Consiliul 

de Administraţie al Spitalului Orăşenesc ,,Sf. Ierarh Nicolae”  Bicaz; 

 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de păşunat pentru păşunile 

proprietate privată a oraşului Bicaz; 

 8. Proiect de hotărâre privind  aprobarea marcării, exploatării şi atribuirea  gratuită a 

unor cantităţii de material  lemnos parohiilor ,,Izvorul Alb” şi  ,,Bicaz II Dodeni”; 

 9. Proiect de hotărâre pentru abrogarea anexei la HCL nr. 21 din 28.02.2019  privind 

aprobarea instituirii unor taxe locale; 

 10. Proiect de hotărâre pentru completarea pct.-lui 6 (cimitire) din anexa la HCL nr. 

149/19.08.1999 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 

oraşului Bicaz, jud. Neamţ; 

 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară pe trimestrul I 

al anului 2019; 

 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local  al oraşului Bicaz pentru 

anul  2019; 

 13. Informarea de către secretarul oraşului Bicaz, a aleşilor locali cu privire la 

atribuţiile ce le revin, aşa cum rezultă acestea din cuprinsul Legii nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, al Legii 

nr. 393/2004  privind Statutul  aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, al 

Legii nr.  161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea  

demnităţilor publice (cu referire la conflictul de interese şi incompatibilităţi)  precum şi al 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local. 

 14. Întrebări, interpelări. 
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      Sunt prezenţi  toţi cei 15 consilieri aleşi, domnul primar Nicolae Sălăgean, 

personal  din aparatul de specialitate al primarului, iar ca invitat din partea presei, 

domnul  Asavei  Ion, corespondent al ziarului ,,Monitorul de Neamţ’’. 

          De asemenea, şi-a anuntat  prezenţa, urmând să sosească la sfârşitul şedintei,  dl. 

Vlad Angheluţă, manager general al Companiei Judeţene Apa Serv SA Neamţ, pentru discuţii 

în legătură cu  executarea contractului  de delegare a gestiunii serviciului public de 

alimentare cu apă şi canalizare din oraşul Bicaz. 

     Domnul secretar  Ioan Spiridon  întreabă  consilieri dacă au de făcut observaţii  

sau obiecţiuni  la procesul verbal al şedintei anterioare din 28 martie  2019. 

     Întrucât  nu sunt  observaţii şi nici  obiectiuni, domnul secretar supune la vot 

procesul verbal al şedintei anterioare, iar acesta este aprobat  cu votul pentru al 

unanimităţii consilierilor,  după  care, dosarul de şedinţă este legat, numerotat şi sigilat, 

conform legii.  

          Domnul primar Nicolae Sălăgean prezintă  ordinea de zi şi o supune  la vot, iar 

aceasta este  aprobată cu votul pentru al unanimităţii consilierilor, după care  doamna 

consilier Popescu Iulia, preşedinte de şedinţă,  este invitată să  preia conducerea şedinţei. 

          Domnul  consilier Istrate Mihăiţă  anunţă Consiliul  că la proiectul nr.3 nu va 

participa la vot, având interes în cauză. 

          Doamna  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 votul pentru al unanimităţii consilierilor. 

          Doamna  preşedinte de şedinţă prezintă  proiectul nr. 2. 

          Cele 3 comisii  de specialitate prezintă aviz favorabil.  

          Nu  sunt discuţii. 

 Domnul secretar propune vot secret,  motivând că este un vot cu privire la persoane, 

iar consilierii sunt de acord, în unanimitate. 

          Domnul secretar înmânează  fiecărui consilier câte un buletin de vot, după care se 

trece la votare. 

         După vot, doamna preşedinte de şedinţă, numărând voturile, constată că  proiectul 

nr.2 este aprobat cu 14 voturi  pentru şi un vot împotrivă.  

          Doamna  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 14 voturi  pentru (domnul Istrate 

Mihăiţă neparticipând la vot).     

          Doamna  preşedinte de şedinţă prezintă  proiectul nr. 4. 

          Cele 3 comisii  de specialitate prezintă aviz favorabil. 

          După unele discuţii, domnul consilier Matei Victor propune să se voteze fiecare 

punct (din anexă) în parte, iar consilierii sunt de acord,  în unanimitate,  să se discute şi să se 

voteze fiecare punct,  separat.  

          La votul pe puncte s-a votat după cum urmează: 

- Punctul nr.1, 15 voturi pentru; 

- Punctul nr.2, 15 voturi pentru; 

- Punctul nr.3, 15 voturi pentru; 

-  Punctul nr. 4, 12 voturi pentru, 3 abţineri (Apostrolescu D.Daniel, Matasă Iulian 

Traian şi Matei Victor). 

          Doamna  preşedinte de şedinţă prezintă  proiectul nr. 5. 

          Cele 3 comisii  de specialitate prezintă aviz favorabil. 

          Nu  sunt discuţii.  
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          Domnul secretar propune vot secret, motivând că este un vot cu privire la persoane, 

iar consilierii sunt de acord, în unanimitate. 

          Domnul secretar înmânează  fiecărui consilier câte un buletin de vot, după care se 

trece la votare. 

         După vot, doamna preşedinte de şedinţă, numărând voturile, constată că  proiectul 

nr.5 este aprobat cu 14 voturi  pentru şi un vot împotrivă.           

          Doamna  preşedinte de şedinţă prezintă  proiectul nr. 6. 

          Domnul consilier Florea Constantin propune ca reprezentant al Consiliului local  

în Consiliul de Administraţie al Spitalului Orăşenesc ,,Sf. Ierarh Nicolae”  Bicaz  să fie 

domnul consilier Matasă Iulian Traian.     

         Nu mai sunt alte propuneri. 

         Domnul secretar propune vot secret, iar consilierii sunt de acord, în unanimitate. 

          Domnul secretar înmânează  fiecărui consilier câte un buletin de vot, după care se 

trece la votare. 

         După vot, doamna preşedinte de şedinţă, numărând voturile, constată că  

propunerea domnului consilier Florea Constantin este aprobată  cu 14 voturi pentru şi un vot 

împotrivă. 

         Doamna  preşedinte de şedinţă prezintă  proiectul nr. 7. 

         Cele 3 comisii  de specialitate prezintă aviz favorabil. 

         Domnul consilier  Ursu Viorel afirmă  că la păşunat  trebuie urmărită mai 

îndeaprope respectarea de către titularii de contract a tuturor regulilor de păşunat, întrucât  la 

contractele închieiate acum 6 ani, care expiră, nu s-au respectat multe condiţii. Afirmă că nu 

trebuie să circule animale fără paznic.  

          Supus la vot, proiectul nr.7 este aprobat cu votul pentru al unanimităţii consilierilor.  

          Doamna  preşedinte de şedinţă prezintă  proiectul nr. 8. 

          Cele 3 comisii  de specialitate prezintă aviz favorabil. 

          Domnul consilier Zafton  Dumitru- Cristian întreabă cine face marcarea  şi 

exploatarea, iar domnul secretar îi răspunde  că marcarea o face Ocolul Silvic, iar 

exploatarea o face o firmă specializată. 

          Domnul consilier Ursu Viorel este de părere că trebuie recoltat lemn de  la Izvoru 

Alb. 

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

  

          Doamna  preşedinte de şedinţă prezintă  proiectul nr. 9. 

          Cele 3 comisii  de specialitate prezintă aviz favorabil. 

          Nu  sunt discuţii. 

          Supus la vot, proiectul nr.9 este aprobat cu votul pentru al unanimităţii consilierilor.   

          Doamna  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.   

          Doamna  preşedinte de şedinţă prezintă  proiectul nr. 11. 

          Cele 3 comisii  de specialitate prezintă aviz favorabil. 

          Nu  sunt discuţii. 

          Supus la vot, proiectul nr.11 este aprobat cu votul pentru al unanimităţii 

consilierilor.  

          Doamna  preşedinte de şedinţă prezintă  proiectul nr. 12. 

          Cele 3 comisii  de specialitate prezintă aviz favorabil. 
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          Domnul consilier Istrate Mihăiţă este de părere că la rectificarea bugetară  vor 

trebui identificate resurse financiare pentru  construirea unei baze sportive  şi pentru 

construirea unui pod (punte)  în zona Corbiţa. 

          În ceea ce priveşte podul, domnul primar  afirmă că,  deşi podurile sunt prevăzute  

în programele de dezvoltare a oraşului, RA  Apele Române impun diverse condiţii greu de 

îndeplinit, iar domnul consilier Bulai Daniel  afirmă că în cazul podurilor,  trebuie 

amenajată  şi albia râului  pe distanţă de 150 metri atât în amonte, cât şi în aval de pod. 

         Domnul primar  arată că şi în ceea ce priveşte repararea podului 

(punţii) din zona Spitalului,  au fost diverse plângeri din partea cetăţenilor, iar  în ceea ce 

priveşte amenajarea Pârâului Bisericii și Başa, organele silvice pun diverse condiţii, refuză 

să-şi dea avizul, motivând că parte din firul apei este pe teritoriul administrat de organele 

silvice. 

          Legat de pod, domnul primar afirmă că trebuie găsită  soluţia cea mai potrivită. 

Informează  Consiliul că,  în ceea ce priveşte alimentarea cu gaz  a cartierului Capşa, ne 

lovim de faptul că nu există  licenţă de concesiune pentru obţinerea  avizului de racord. 

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

consilierilor.  

          În ceea ce priveşte punctul  nr. 13., domnul secretar  informează  că  în 

mapele consilierilor au fost  depuse  extrase din cuprinsul Legii nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, al Legii 

nr. 393/2004  privind Statutul  aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, al 

Legii nr.  161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea  

demnităţilor  publice (cu referire la conflictul de interese şi incompatibilităţi)  precum şi al 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local. Dacă cineva dintre domnii 

consilieri vor să lămurească o situație întlnită în practică ori în lege este dspus să le ofere 

răspuns la cele solicitate. Nu au existat solicitări în acest sens. 

          Doamna  preşedinte de şedinţă propune să se treacă la   punctul nr. 14, 

privind întrebări, interpelari, în limita timpului rămas până la sosirea domnul Vlad 

Angheluţă, manager general a Companiei Judeţene Apa Serv SA. 

         Domnul consilier  Oprea Dragomir  ia cuvântul şi  apreciază  ca fiind o 

recunoaştere pozitivă a activităţii  legislativului  şi  executivului local,  atribuirea  de către 

Asociaţia Naţională ,, Cultul Eroilor- Regina Maria’’ a  unei diplome de excelenţă privind 

modul în care s-au desfăşurat  activităţile omagiale ale Centenarului Marii Uniri, în mod 

special  invitarea delegaţilor din Basarabia la Biblioteca oraşănească ,,Mihai Eminescu’’, 

Bicaz. 

        De asemenea, domnul consilier  Oprea Dragomir  apreciază în mod deosebit  

desfăşurarea concursului international de şah organizat de în acest an de către Primăria 

oraşului Bicaz. 

       În sală îşi face apariţia dl. Vlad Angheluţă, manager general al Companiei Judetene 

Apa Serv SA, invitat pentru discuţii în legătură cu  executarea contractului  de delegare a 

gestiunii serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare din oraşul Bicaz., însoţit de o 

doamnă consilier juridic. 

     Domnul Vlad Angheluţă se prezintă Consiliului apoi ia cuvântul, mulţumind aleşilor 

locali  de invitaţia la şedinţă, afirmând că va sta la dispoziţia  consilierilor, pentru întrebări 

în legătura cu serviciul de alimentare cu apă şi  canalizare din Bicaz.  

     Domnul Vlad Angheluţă prezintă situaţia generală a Companiei Judetene Apa Serv SA 

Neamţ, arătând că, în  cea mai mare parte,  retele  de apă şi canal din judeţ  şi din oraşul 

Bicaz, sunt vechi, din anul 1970 , sunt deteriorate şi trebuiesc înlocuite.  

     Domnul consilier  Matei Victor  işi exprimă doleanţa ca reprezentanţii Apa Serv SA să 

participe cât mai des la întrunirile asociaţiilor de proprietari, la nivelul cărora sunt identificate 
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şi trebuiesc soluţionate  cele mai multe probleme  ţinând de alimentarea cu apă şi canalizare,  

de reparatii ale conductelor,  de stabilire a pierderilor de apă şi de  plata acestor servicii. 

    Domnul consilier  Matei Victor  solicită d-lui Vlad Angheluţă să se efectueze 

contorizarea idividuală pentru fiecare consumator din condominiile oraşului Bicaz, afirmând 

că la nivelul scărilor de bloc  există spaţii  pentru  montat contoarele individuale şi este de 

preferat să se monteze contoare  SMART, cu citire de la distanţă.  

   Domnul manager general Vlad Angheluţă afirmă  că este preocupat  de contorizarea 

individuală, iar la o serie de scări de bloc din Piatra Neamţ s-au şi montat contoare 

individuale. 

   Domnul manager general Vlad Angheluţă face o scurtă prezentare a situaţiei  financiare şi 

economice a Companiei Judeţene Apa Serv SA Neamţ, arătând că ea  este publicată şi pe 

site-ul companiei. 

   Domnul consilier  Matei Victor  afirmă că preţul apei potabile în oraşul Bicaz  este prea 

mare,  ţinând cont că  sursa de apă este aproape de oraş, iar de la bazine,  la blocurile de 

locuit,  apa curge gravitaţional.  

   Domnul manager general Vlad Angheluţă  îi răspunde d-lui Matei Victor  că preţul  apei 

la nivel de judeţ  este stabilit cu votul majoritar al reprezentanţilor  mandataţi de UAT-urile  

membre în A.D.I. ,,AQUA  NEAMŢ’’.  

   Domnul consilier  Matei Victor  afirmă  ca o serie de scări de bloc au fost periodic 

debranşate de la apa potabilă, din cauza datoriilor, iar la una din asociaţii  primăria a solicitat  

audit financiar de la Consiliul Judeţean, întrucât primăria  nu are în prezent auditor, iar 

domnul Vlad Angheluţă  precizează ca unele asociaţii de proprietari, pur şi simplu, au 

,,rostogolit’’ datoriile, situaţie care nu  mai poate fi tolerată mult timp,  iar  conform Legii  

nr.196/2018,  asociaţia de proprietari poate face demersuri la cartea funciară pentru 

indisponibilizarea unităţilor locative cu datorii. 

   Domnul consilier  Matei Victor  informează  că la o scară de bloc a identificat o spărtură 

în conducta administrată de Apa Serv SA  şi cu ajutorul locatarilor a remediat defecţiunea, 

arată că este nemulţumit de faptul că apometrele nu sunt montate  la limita de proprietate, ele 

fiind montate în camine situate la  distanţă de  circa 20 metri  de scările blocurilor  şi din 

această  cauză, locatarii plătesc pierderi nejustificate, pe  treseele dintre cămine  şi intrările 

în blocuri, trasee  care deseori se defectează.  

    Domnul consilier  Matei Victor  arată că este nemulţunmit de faptul că  după unele 

intervenţii,  lucrătorii de la Apa Serv SA, nu aduc porţiunile de trotuar sau de stradă la starea 

iniţială. 

   Domnul consilier  Oprea Dragomir  ia cuvântul şi arată  că preţul apei la Bicaz ar trebui 

să fie mai mic, întrucât punctul de alimentare Ticoş –Floarea  este mai aproape de oraş,  iar 

de la bazin la consumatori, apa circulă prin cădere liberă. 

   Domnul  Vlad Angheluţă afirmă  că preţul apei este stabilit prin vot, în cadrul ADI ,, 

Aqua Neamţ’’.  Mai arată că,   în ceea ce priveşte  exitinderea retelei de alimentare cu apă 

pe strada Izvorul Muntelui, s-a schimbat  ghidul de finanţare, care prevede un cost maxim 

per locuitor , cost calculat pentru o instalaţie ce deserveşte ca cel puţin 1000 de locuitori, mult 

mai mulţi decât  are Izvorul Muntelui, dar speră  să identifice alte surse de finanţare.  

    Domnul consilier  Oprea Dragomir  remarcă un   fapt  pozitiv, că de la preluarea 

alimentării cu apă de  către  Apa Serv SA, intervenţiile în caz de  avarii au fost  mai 

promte.  

    Domnul consilier  Ursu Viorel informează pe domnul Vlad Angheluţă, că la scara unui 

bloc din Dodeni (bl.77 sc. C), apometrul ce măsoară  volumul de apă este cufundat în nisip,  

căminul fiind inundat , iar domnul manager general îşi notează acest fapt,  în vederea unei 

intervenţii  în zonă. 
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    Domnul Ursu Viorel întreabă dacă  Apa Serv SA ne poate sprijini cu o  vidanjă, iar dl  

Vlad Angheluţă răspunde că vidanja o poate închiria la preţurile cele mai mici posibile, dar 

nu o poate pune la dispoziţie în mod gratuit, întrucât preţurile de vidanjare sunt aprobate de 

ADI AQUA NEAMŢ. 

   Domnul consilier Istrate Mihăiţă întreabă pe domnul Vlad Angheluţă dacă  poate face 

ceva pentru cetăţenii care folosesc  apa potabilă  pentru udarea grădinilor în perioada de 

vară, ca aceştia să nu mai platească  şi canalizarea,  iar d-lui  îi răspunde că,  din păcate,  

nu poate face nimic,  întrucât i-ar discrimina pe cei de la bloc, care, la fel, unii dintre ei,  

folosesc apă  pentru udat spaţiile verzi  din jurul blocurilor. Soluţia ar fi ca aceşti cetăţeni să 

capteze o sursă de apă nepotabilă. 

   Domnul consilier Apopei Mihai îl informează pe domnul Vlad Angheluţă  că în cartierul 

Capşa mai sunt de rezolvat unele intervenţii, iar d-lui  îi răspunde că se va ocupa în curând şi 

de acestea,  întrucât de-abia s-a votat bugetul companiei. 

    Domnul consilier  Matei Victor   informează  că la blocurile ANL din Centru, locatarii 

plătesc de două ori canalizarea, întrucât reţeaua de canalizare a acestor două blocuri  este  

sub nivelul canalizării  oraşului şi se foloseste o pompă, pentru a ridica apa reziduală la 

nivelul  canalizării publice,   că aceste conducte se înfundă  des şi este nevoie de vidanjare. 

    Domnul manager general  susţine  că este  vina locatarilor că se  înfundă  canalizarea,  

dar că va avea în  vedere corectarea pe cât  posibil a aspectului  semnalat. 

    Domnul viceprimar Butnaru Nicu îl întreabă pe domnul manager general  dacă  Apa 

Serv  poate face un efort  să  schimbe  conducta  de canalizare  din azbociment (de circa 

1,2 km) de pe strada Bistriţei, (conductă care se defectează foarte des),  întrucât urmează a se 

asfalta această stradă şi nu ar fi de dorit să se facă intervenţii la această conductă după 

asfaltarea străzii. 

   Domnul manager general  este de părere că acesta lucrare trebuia inclusă la  cheltuieli  

în bugetul local, întrucât costă circa 5,5 mld lei vechi, iar bugetul Apa Serv este limitat, dar 

va analiza dacă  această lucrare se  poate  executa  în două etape, pe porţiuni.  

    În final, domnul Vlad Angheluţă  informează Consiliul local  şi pe domnul primar   că 

va sta la dispoziţia ceţenilor din oraşul  Bicaz, pentru orice problemă  legată de funcţionarea 

serviciului de apă şi canalizare.  

    Nemaifiind probleme de discutat, domnul primar mulţumeşte domnului  manager 

general Vlad Angheluţă  pentru participarea la şedinţa consiliului local, domnul manager 

general  afirmă  că este onorat  de invitaţia consilierilor bicăjeini, iar  doamna preşedinte 

de şedinţă declară şedinţa închisă. 

    

   Președinte de ședință,                    Secretarul Orașului Bicaz 

    Popescu Maria - Iulia                         Ioan Spiridon 
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