
ROMANIA
JUDETUL NEAMT

ORA$UL BICAZ
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL
al qedintei ordinare din 30 mai 2019

Consiliul local al oraqullui Bicaz s-a intrunit in qedinld ordinard astdzi 30 mai 2019,
orele 15,00, in sala de qedinte siituatd la parterul blocului ANL din str. piatra Corlrului, nr. 13,
fiind convocat prin dispozilia F'rimarului nr. 90 din 24.05.2019, cu urmdtoarea orCine de zi:

1. Proiect de hotdrd.re privind privind alegerea preqedintelui de qedin{d;
2. Proiect de hotdrdre privind darea in folosinld gratuitd, prin contract d., como dat, a

unui spaliu din incinta blocului ANL nr. 13, in vederea amenajdrii unui birou pentru Centrul
Regional de Dezvoltare Montand nr. 1 Bicaz;

3. Proiect de hotdrdrer privind aprobarea modificdrii organigramei, nrmdrului de
personal qi statului de funclii din aparatul de specialitate al primarului oragului Bicaz gi
serviciilor publice de interes local-functii contractuale;

4. Proiect de hotdrAre privind aprobarea acorddrii compensaJiilor in bani pentru
timpul efectiv de lucru prestat la interven{ii gi celelalte activitdli din programul S:rviciului de
urgenld voluntar al oragului B.icazprecum qi scutirea plalii taxei pSf;

5' Proiect de hotdrdre privind aprobarea modificdrii Organigramei qi Statului de
func{ii din cadrul spitalului oriigenesc ,,Sf6ntul Ierarh Nicolae,,- Bicaz-;

6. Proiect de hotdrdre privind aprobarea dezlipirii in doud loturi, a unei ruprafele de
teren aflatd in domeniul privat al oraqului Bicaz;

7. Proiect de hotdr6re privind rectificarea bugetului local al oraqului Bicaz pe anul
20t9;

8. Proiect de hotdrAre pr:ivind alocarea din bugetul local
HolisMed in vederea organizdrii qi desfrqurdrii evenimentului
edilia a -V-a 2019:

a sumei de 5000 lei asocialiei
sportiv ,,Bicaz l.ayak Fest"

9. Proiect de hotdrAre lrrivind aprobarea reactualizdrit valorii totale, a ndicatorilor
tehnico-economici qi a contribuliei proprii a Oraqului Bicaz pentru realizarea objectivului de
investilii "imbrdcdminte asfaltirr-a ,rgluta, strada Bistrilei, oraq Bicaz, judeJul Near r{,,;

10. Proiect de hotdr6re privind aprobarea dreptului de uz gi iervitute legrrld, cu titlu
gratuit, prin punerea la dispozitia DELGAZ GRID SA, pe duiata existenlei retelei, a
terenului in suprafa{d de 5.187 mp, aflat in domeniul public al UAT Bicaz. in vederea
deruldrii investiJiei "Extindere re\ea gaze naturale presiune redusd din PE, Orag B caz, judelul
Neam!, pe strdzile:,,22 Decembrie", Republicii, Crdsnilei, paltinului, Ctdrului,-Aleea
Florilor, Aleea Dorului, Plaiuhri, Ghiocelului, Capqa, Bistrilei, Dumbravei, Mio;.i{ei, judelul
Neamt'.

1 1. Proiect de hotdrdre pentru aprobarea situaliilor financiar-contabile qi i L Raportului
de activitate privind incheierea exerci{iului financiar \a31.12.2018 ale Societdlii Comerciale
PUBLISRV BICAZ SRL;

I 2 . intr ebdri, interpeldri,
Sunt prezenti 14 din cei 15 consilieri aleqi, absent motivat fiind domrLul consilier

Matasd Iulian Traian. Este prez:ent domnul primar Nicolae Sdldgean, insolit de p:rsonal din
aparatul de specialitate al primarului.

Domna consilier juridic Pop Razbuc Adriana, inlocuitoarea Domnului s:cretar Ioan
Spiridon (absent motivat) intrerabd consilierii dacd au de ftcut observalii sau c biec{iuni la
procesele verbale ale gedinlelor anterioare din 24 aprilie qi respectiv diniO mai2,)I9.

intrucAt nu sunt observalii qi nici obiectiuni, se supun la vot procesele verbale ale
qedinJelor anterioare, iar acestr:a sunt aprobate cu votul pentru al unanimit6lii :onsilierilor
prezenli, dupd care dosarele de qedinJd sunt legate, numeroiate gi sigilate, conforrn legii.



Dotnnul primar Nicolae Sdldgean, propune suplimentarea ordinii de zj cuproiectele 9,
10 qi 11, ttdtdnd cd acestea sunt urgente, iar consilierii srLnt de acord, in unanimitate cu
introducere a pe ordine a de zi a acestor trei proiecte de hotdr6rr:.

Dornnul primar Nicolae Sdldgean prezintd,ordinea de :zi (cu proiectele 9, 10 gi 11) qi o
supune vot "rlui consilierilot, iar aceasta este aprobatd in integralitatea ei, cu votul 

-peniru 
al

unanimitdli i consilierilor prezenli.
Dorlna consilier juridic Pop-Rdzbuc Adriana Miuinela, arat6 cd mandatul de

preqedinte de gedinJd al doamnei consilier Popescu Ma.ria Iulia a incetat qi solicitd
consilierilo: sd aleagd un nou preqedinte de gedin!6-(punctul rrr.1 al ordinii de zi).

Dorrnul consilier Apopei Mihai propune ca pregedinte de gedinld pentru urmdtoarele
3 luni pe dr mnul consilier Bulai Daniel.

Nu nai sunt alte propuneri.
Supusd la vot, propunerea ca pregedinte de gedin{d pentru urmdtoarele 3 luni sd fie

domnul co rsilier Bulai Daniel este aprobatd cu votul pentru al unanimit6trii consilierilor
prezen{i.

Dor rnul consilier Bulai Daniel noul pregedinte de gedin{d, este invitat sd preia
conducerea gedinlei.

Don.nul preqedinte de gedin{[ prezinti proiectul nr.,2.
Dorrnul consilier Matei Victor aratd cd ar fi bine ca., in schimbul spaliului gratuit,

Centrul Rel;ional de Dezvoltare Montandnr. 1 Bicaz, sd facii cevapentru Oraqul Biiaz,iar
domnul pri nar Nicolae Sdldgean aratd. cd, este un avantaj gi o onoare pentru Oraqul Bicaz,
gdzdukea s ldiului Centrului Regional de dezvoltare Montand nr. 1, intrucdt acest ,,Centru,,
include zonele montane din judelele Harghita, Mureg, Neam! qi Bacdu.

Sup rs la vot, proiectul nr. 2 este aprobat cu votul pentru al unanimita{ii consilierilor.
Dom nul preqedinte de qedinfl prezinti proiectul nr, 3.
Cele I comisii de specialitate prezintl" aviz favorabil. Nu sunt discuJii.
Supt s la vot, proiectul nr. 3 este aprobat cu votul penlru al unanimitalii consilierilor

prezenli.
Dom rul preqedinte de gedin{I prezintl proiectul nr, 4.
Cele I comisii de specialitate prezintd avizfavorabil. Nu sunt discu{ii.
Suprs lavot, proiectul nr.4 este aprobat cu 13 voturi pentru qi o ablinere, inpersoana

domnului crrnsilier Matei Neculai Victor.
Dorrnul pregedinte de qedinfl prezinti proiectul nn. 5.
Cele 3 comisii de specialitate prezintd, aviz favorabil. l{u sunt discutii.
Sup rs la vot, proiectul nr. 5 este aprobat cu votul penLtru al unanimitajii consilierilor

prezenli.
Donrnul pregedinte de gedin{i prezintil proiectul nr. 6.
Cele 3 comisii de specialitate prezirrtd, avrz favorabil. lrlu sunt discu{ii.
Supr 15 la vot, proiectul nr. 6 este aprobat cu votul pentru al unanimitdlii consilierilor

prezenli.
Don rnul preqedinte de qedin{I prezintf proiectul nr. 7.
Cele 3 comisii de specialitate prezintd, aviz favorabil. l{u sunt discu}ii.
Suprts la vot, proiectul nr.7 este aprobat cu votul pentru al unanimitd{ii consilierilor

prezenlr.

Donrnul preqedinte de qedin{i prezintd proiectul nr. g.
Cele 3 comisii de specialitate prezirrtd aviz favorabil.
DonLnul primar Nicolae Sdldgean afirmd cd parteneriatul cu Holis Med este benefic

pentru oraq rl Bicaz, intrucdt la concursul sportiv ,Bicaz Kayak Fest" de anul trecut au
participat pcste 100 de concurenti qi asta incurajeazd desfrgurilrea qi a altor concursuri pe lac,
iar domnul ,:onsilier Ursu Viorel este de pdrere cd acegti bani meritd sd fie alocati pentru acesi
conculS.

Suplrs la vot, proiectul nr.8 este aprobat cu 12 voturi pentru qi 2 ablineri ( Matei
Victor qi Miirdscu Claudiu).



Domnul preqedinte de gedinJl prezinti proiectul nr. 9. Nu sunt discufii.
Supus la vot, proiectul nr. 9 este aprobat cu votul pentru al unanimita]ii consilierilor

prezen{i.
Domnul preqedinte de gedinfl prezint[ proiectul nr. 10. Nu sunt discufii.
Supus la vot, proiectul ru. 10 este aprobat cu votul pentru al unanimitd{ii consilierilor

prezenli
Domnul pregedinte de gedin(i prezinti proiectul nr. 11.
Domnul consilier Istrate MihAitrA intreabd dacd actele contabile sunt insuqite de

conducerea Societdtii Comerciale PUBLISRV BICAZ SRL, iar doamna Ruscanu Dumitrila,
qef serviciu financiar-contabil din Primdria Bicaz, ii rdspunde ca toate acte. e contabiie,
inclusiv balanJa, sunt semnate de reprezentantii acestei societdfi.

Supus lavot, proiectul nr. 11 este aprobat cu12 voturi pentru Si2 ablneri (Istrate
Mihditd qi Apostolescu Dumitru Daniel).

Se trece la punctul nr, 112 al ordinii de zi, privind intrebdri, interpeliri.
Domnul consilier Matei Victor, ia cuvdntul , ardtdnd, cd este consilier loc rl de circa 6

luni gi din ludrile sale de pozilie s-ar fi putut intelege cd se opune unor iniliative ale
consiliului, dar dumnelui doa qli-a expus, de fiecare datd, punctul sdu de vedere.

Susfine cd a adresat o scriso are cdtre ADI AQUA NEAMT , cdreia i-a cerut unele
informalii de interes public, dar cd. nu este mullumit de rdspunsul pe-care l-a prir rit. Aratd, cd,
este de pdrere cb serviciul de alimentare cu apd qi canalizare ar putea fi delel;at unei alte
companii mai ieftine, cum ar fi de exemplu, APA VITAL laqi, 

"r', "ur" 
ar fi discutat personal,

iar aceastd societate ar fi fost de acord ca la preluur.u ,"rui.iului, sd pldteascii investi{iile
efectuate de Compania Judeleana ApA SERV SA.

Domnul viceprimar Butna:u Nicu ii rdspunde cd APA VITAL va trebui in iLcest caz sE
pldteasca apa de la sursa de alimentare, intruc6t aceste surse de apd. sunt ale jude.ului Neam!,
la nivelul cdruia s-a constituit ,A.DI AeUA NEAMT.

Doamna Consilier Juridic solicita preEedintelui de qedinld sd dea citire t.dresei qi cu
prec[dere rdspunsului de la hDI AQUA NEAMT, nr, 52129.05.2019 adresat Consiliului
Local Bicaz, in atenfia domnuhri consilier Matei Neculai victor.

Domnul Matei Victor precizeazd c6 s-a adresat la ADI
personal qi nu in numele Consiliului local Bicaz.

AQUA NEAl\lT in nume

Domnul consilier Zaftan Dumitru-Cristian cere ldmuriri privind traseisle viitoarei
alimentdri cu gaz metan a carti,;relor Ciungi qi Capsa, iar domnul viceprimar Butnaru Nicu ii
rdspunde cd" sttazile Paltinului, Crdsnitei qi Republicii din cartierul Ciungi se vor alimenta cu
gaz din traseul strdzir ,,22Decembrie,,.
Tot din ,,22Decembruie" se vor alimenta strdzile din Capga, din stdnga gi din droapg DN15,
care vor trece pe sub albia Bistri{ei qi vor lua altd direc}ie (c6tre strada Codrului).

Domnul Plimar -Nicol.ae Siligean informeazd, Consiliul Local, cd exisl[ aviz de la
RA APELE ROMANE pentru rsubtraversarea albiei r6ului Bistrila de cdtre condu;tele d,e gaz
metan pentru Capga.

Domnul consilier Oprea Dragomir, ia cuvdntul, ardtdnd cd sprijinirea ev:nimentului
spo(iv ,Bicaz Kayak Fest" edifia a -V-a 2019 este beneficd pentru imaginea orirgului Bicaz
qi cd anul acesta se asteaptd sportivi de la marile cluburi din !ara.

Domnul Oprea Dragomir aduce in atenlia executivului primdriei necesita ea repardrii
scdrii de acces in Pia{d, dinsp;re librdria Bibliopolis gi flordrie, la care domnul viceprimar
Butnaru Nicu ii rdspunde cd dumnealui oferd miterialele necesare pentru rcparar,)ascdrii, cu
menliunea implicdrii cu for!6 de muncd de cei inetresafi.

Domnul consilier Ursu Viorel ia cuvdntul, ardt6nd cd trebuie tunsd iarb r la popasul
din zona Dodeni, iar domnul pdmar ii rdspunde ca personalul de la spalii verzi se ,za ocupa de
aceastd problemd.

Domnul consilier Istrate Mihnifl ia cuvdntul, informdnd Consiliul Local, cd.in zona
Furciturd, la platforma forestie.rd, este noroi qi sunt mlaqtini datorate ploilor qi :d ar trebui
restric{ionatd circulaJia pentru a nu se distruge gi mai tare caleade acces, iar domr ul primar ii
rdspunde cd la proiectul anterior de hotdrdre privind limitarea (prin taxare) a accer ului in



zona platf(rmei forestiere, Prefectul judetului Neam!, cu ocazia controlului de legalitate, a
ridicat obie ctiuni.

Dolnnul consilier Matei Victor este de pdrere cd trebuiesc introduse amenzipentru
qoferii auto care distrug drumurile, iar domnul primar ii rdspunde cd poate inilia un proiect de
hotdrdre in acest sens.

Dolnnul consilier Matei Victor aduce in discutie problema Asocialiei de proprietari
m.4 ,la cate sunt probleme in ceea ce priveqte predarea-primirea gtampilei cdt qi probleme de
intrare in l:galitate a acestei asociafii, referitor la contiactul de munci al administratorului
asocialiei taai sus menfionate, iar domnul primar ii rdspun<le cd aceste probleme sunt in
rdspundere;r legald a proprietarilor de apartamente, ce cornpun aceastd asocialie, iar in
legdturd cu predarea Etampilei i s-a pus in vedere preqedintelui;i administratorului termenul
legal (5 zib de la numirea noului preqedinte) de predare a turturor documentelor gi inclusiv
qtampilei ar iociafiei.

Domnul viceprimar Butnaru Nicu informeazd Consiliul Local, cd incepAnd cu 1 iulie
2019, angtiamentele RomAniei fa{d de UE prevdd ca 45'Yo dintre degeurile comunale
selectate, t'ebuie sd fie reciclabile qi cd se va monitoriza modul de colectare selectivd a
deqeurilor, aqa incAt asociatiile de proprietari vor avea rdspunderi foarte mari in acest
domeniu q trebuiesc planificate unele int6lniri cu cetdtenii, pentru instruirea lor privind
seleclia deqeurilor.

Nemaifiind alte probleme de discutat, domnul preqedinte de qedintd declard qedinfa
inchisS.
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