
PROCES VERBAL
al gedinlei ordinare din data de 27.06. 2019

Consiliul local al oragului Bicaz s-a intrunit in gedinld ordinarS, azi27 06.2019, in sala
de gedin{e de la blocul ANL, fiind convocat prin dispozifia Primarului m. I('5124.06.2019, cu
urmdtoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotdrdre privind aprobarea inchirierii prin licitalie publicd a unui teren din domeniul
privat al oragului Bicaz;

2. Proiect de hotdrdre privind exploatarea gi valorificarea prin licitalie publicd a unei cantitati de
material lemons din pddurile oraqului Bicaz;

3. Proiect de hotdrdre privind insugirea raportului de evaluare qi aprobareavdnzirii directe a unui
teren din domeniul privat al oraqului Bicaz;

4, Proiect de hotdrdre privind aprobarea Regulamentului pentru colectarea selecti rd a deqeurilor in
oraqul Bra,az;

5. Proiect de hotdrdre privind insuqirea raportului de evaluare gi aprobarea concesiondrii prin
licitatrie publicd a unor terenuri din domeniul privat al oraqului Bicaz;

6. Proiect de hotdrdre privind aprobarea ddrii ?n folosinld gratuitd a terenului, cirnitir, in suprafald
de 9344 m.p, situat in intravilanul satului Secu, domeniul public al oraqului Bi,)az, c[tre Parohia
Izvoru Alp Si Secu, pe durata menfinerii destina(iei acestuia (de cimitir) ;

7 . Proiect de hotdrdre privind aprobarea amplasdrii unor panouri informative
pe terenul oragului Bicaz judeful Neamf;

8. Proiect de hotbrdre cu privire la asocierea Oraqului Bicaz in cadrul Asocia! ei de Dezvoltare
Intercomun itard " Zona Metropo I itand P iatra Neamf ,, 

;

9. Proiect de hotdrdre privind privind aprobarea repartizdrii locuinlei situatd in oraqul Bicaz, str.
Cojusna, bl.1, sc.B, ap.20;

l0.Proiect de hotdrdre privind act.uahzarea redevenlei unui contract de concesiune;
I f .intreb[ri, interpeldri.

Sunt prezenfi 13 din cei 15 consilieri aleqi, d-nul Florea Constantin gi d-na Po lescu Maria Iulia
absentdnd motivat.

Este prezent domnul primar Nicolae Sdldgean, insolit de persoane din aparatul de specialitate al
primarului, iar ca invitali particip[ dl. Popa Mihail, preotul paroh al Parohiei II Doc eni, insolit de 6
cetdfeni, membri ai acestei parohii.

Doamna consilier juridic Pop-Rdzbuc Adriana supune aprobdrii Consiliului Loca, procesul-verbal
al gedinlei ordinare din data de 30 mai2019, iar acesta este aprobat in unanimitate,ftard,obiecfiuni, de
c[tre consilierii prezen{i, dupd care dosarele de qedin!6 sunt legate, numerotate gi sigilate, conform legii.

Domnul primar-Nicolae Sdldgean,prezintd ordinea de zi gi o supune aprobdrii consilierilor, fiind
aprobatd in unanimitatea consilierilor prezenfi.

Domnul primar invitd pe domrrul preqedinte de qedin{6, Bulai Daniel sd preia cond rcerea qedinlei.
Domnul preqedinte de qedin{i prezinti proiectul nr.1.
Comisiile Juridicd qi de Culturd prezintl" aviz favorabil, iar Comisia Eccnomic[ propune

amendamentul ca chiriaqul, pentru <;onstrucfia ce o va amplasa, sd respecte arhitectura z onei.
Supus la vot, proiectul nr.1, cu amendamentul propus de Comisia Economic[, este aprobat cu votul

pentru al unanimitdlii consi lieri 1or trrrezentri.



Domnul preqedinte de qedin{i prezint[ proiectul nr.2.
cele 3 comisii de specialitate prezintd, aviz favorabil. Nu sunt discufii.
Supus la vo{, proiectul nr. 2 este aprobat cu votul pentru al unanimitdJii consilieri or prezenli.
Domnul prgqedinte de gedin{fl prezint[ proiectul nr.3.
cele 3 comipii de specialitate prezintd aviz favorabil. Nu sunt discufii.
Supus la vo{, proiectul nr.3 este aprobat cu votul pentru al unanimitdlii consilieril rr prezen{i.
Domnul preqedinte de qedin{i prezinti proiectul nr.4.
Cele 3 comisii de specialitateprezintdaviz favorabil.
Domnul consilier Istrate MihAiF intreabd dacd au fost informali cetdlenii,lespre colectarea

selectivd a degeurilor menajere, iar domnul viceprimar Butnaru Nicu ?i rdspunde c6 au sosit deja
pliantele informative.

Domnul consilier Matei Victor precizeazd, cd fiecare tip de deqeu va fi colectat de reguld in zile
diferite: de exemolu, intr-o zi se va colecta plasticul, in altd ,ittatttietc, iar domnul viceprLr Butnaru
Nicu aratd cd va fi important bontrl de c6ntar in ceea ce privegte colectarea materiale or reciclabile, iar
dacd nu se vor selecta degeurile, preJul de colectar" r. ua mdri considerabil. Aratd cd relevant este qi
aspectul deoarece, in general cetd{enii intfuzdie plata taxei de salubrizare, acumulAnd datorii mari cdtre
firmele..de profil, iar dacd nu se in{elege cd responsabili de buna funcfionare a serviciului sunt tofi
cetdtenii, nu vom reugi implementarea programului. Vor trebui analizate foarte ate lt toate aspectele
privind costurile, costuri care, in cazul colectdrii frrd sortare ar putea ajunge chiar la 16 lei
lunar/persoan6.

Domnul primar aratd cd, responsabilitatea in ceea ce privegte implementarea proiectului revine
atdt executivului primdriei dar qi legislativului (respectiv consiliului local), precum gi fiec6rui cetdlean
al oraqului ( precizdnd cd atunci cdnd s-a intdrziat uneori ridicarea degeurilor, pentnL neplata taxei de
salubrizare, s-a considerat gregit cd intreaga vind apa(ine primarului).

Domnul consilier Istrate MihAtA afirmd cd cetdlenii fird contract de salubrizare pl[tesc de reguld
mai mult pentru acest serviciu, iat domnul consilier Oprea Dragomir este de pdrere c[ este necesar6
amplasarea unor panouri cu instrucliuni la fiecare punct de colectare a degeuriior m( najere din oragul
Bicaz, c[ ar trebui chiar montate oamere de supraveghere gi aplicate sanctriuni pentru cetapnii care nu
fac selecfia corectd a degeurilor.

Domnul consilier Ursu Viorel aratd cd ordinea gi linigtea publicd lasd de dorir, c[ cei cu ajutor
social, de multe ori, fac treabd numai in prezenla primarului, sau a angajalilor prirndriei, dup[ care
intrerup lucrul sau pleacd de la locurile repartizate. Aratd cd in legistuturit. trecute s-au amenajat
platforme de colectarea a gunoiului menajer, dar ulterior acestea s-au distrus

Supus la vot, proiectul nr. 4 este aprobat cu votul pentru al unanimitdlii consilie rilor prezenli.
Domnul preqedinte de qedin{i prezinti proiectul nr.5.
Cele 3 comisii de specialitaLe prezintd, aviz favorabil. Nu sunt disculii.
Supus la vot, proiectul nr. 5 este aprobat cu 12 voturi pentru gi o ablinere (Ursu Viorel).
Domnul preqedinte de gedinfi prezintil proiectul nr.6.
Cele 3 comisii de specialitate prezintd avizfavorcbil. Nu sunt discufii.
Supus la vot, proiectul nr.6 este aprobat cu votul pentru al unanimit[1ii consilier lor prezen{i.
Domnul preqedinte de qedin([ prezintf, proiectul nr.7.
Cele 3 comisii de specialitateprezintd,avizfavorabil. Nu sunt discufii.
Supus la vot, proiectul nr.7 este aprobat cu votul pentru al unanimitdlii consilier ilor prezen{i.
Domnul pregedinte de qedinfi prezinti proiectul nr.g.
Cele 3 comisii de specialitale prezintd aviz favorabil. Nu sunt discufii.
Supus la vot, proiectul nr.8 este aprobat cu votul pentru al unanimitdlii consilier lor prezenli.
Domnul prepedinte de qedin{i prezint[ proiectul nr.9.
Cele 3 comisii de specialitate prezintd aviz favorabil. Nu sunt disculii.
Supus la vot, proiectul nr.9 este aprobat cu votul pentru al unanimitblii consilier ilor prezen{i.
Domnul preqedinte de gedinfi prezint[ proiectul nr.l0.



cele 3 comisii de specialitate prezintd aviz favorabil. Nu sunt discuJii.
Supus la vot, proiectul nr.10 este aprobat cu votul pentru al unanimitd{ii consilierilor prezenli.
Se trece la ultimul punct al ordinii de zi, privind intreblri, interpeliri.
Domnul consilier Ursu Viorel atrage atenlia executivului primdriei cd sunt 3 po luri in pericol de

degradare gi trebuiesc luate mdsuri urgente pentru consolidarea lor. Informeazd cA urrele ganluri de pe
marginea drumurilor sunt pline cu lemne gi este impiedicatd scugerea apei pluviale, c[ in zona Secu
trebuie construit un baraj contra torenfilor, cu sprijinul RA Apele Romdne. Ptopun" ttaparte din banii
incasali din vdnzwea lemnului s[ fie investi{i in ameliorarea scurgerilor de toienli qi in consolidarea
podurilor, lucrdri la care ar trebui sii contribuie gi ocoalele silvice.

Domnul primar ii rdspunde cd are in vedere aceste probleme, care se vor rezolva:,And pe rdnd gi ca
la Izvoru Alb s-au rezolvatparte dirr probleme.

Domnul Ursu Viorel mai informeazd" cd dupd ultimile furtuni o por'fiune din ilunrinatul de la Secu
nu mai funclioneazd, iar domnul viceprimar Butnaru Nicu ii rdspunde ca a fost la fa\a locului, la postul
de transformare, iar problema s-a rezolvat.

Domnul Ursu Viorel propune sd se ?ntdlneascd cu executir.ul primdriei luni, 8 ulie, la ora 8,00,
pentru pentru discutarea problemei podurilor avafiate.

Domnul Istrate MihaiF afirmd cd in urmd cu un an a fost o intdlnire cu cetdferii qi conducerea
primdriei, la cap6tul barajului, pentru inldturarea urmdrilor inundaliilor, dar nu s-a rr:zolvat nimic, iar
domnul primar ii rdspunde cd s-au infundat rigolele, iar mai sus de Furcitur[ s-a rupt Jrumul din cauza
inunda{iilor, iar ln ceea ce privegte sanc{iunile, o hotdrdre de consiliu in aceastb problem[ a fost
infirmatd de Prefect, prin controlul de legalitate.

Domnul consilier Matei Victor ia cuvdntul gi propune ca, pentru informarea cctdlenilor, s[ fie
inregistrate qedintele consiliului local sau sd fie televi zate, iar domnul primar ii rdspun< [e c6 nu sunt bani
pentru aga ceva; neexistdnd sursa de finan{arein acest sens. Documentele adop.ate in gedinfele
Consiliului Local sunt publicate pe sitte-ul Primdriei.

in ceea ce privegte alimentareer cu apd potabild a Bicazului, domnul Matei Victor r firm[ c6 trebuie
frcut tot posibilul ca cetd{enii oragului sd beneficieze de un serviciu de calitate.

Domnul primar ii rdspunde cd a discutat deja in plenul gedinfei de consiliu local crL conducerea Apa
Serv SA, iar domnul Matei este de pirere c[ multe probleme discutate au rdmas nerczolvate.

Domnul Matei Victor aftmd cd agteaptd unele rdspunsuri de la ADI Aqua Neam{, dup6 care va face
unele demesuri legale, iar domnul primar ii rdspunde cd trebuie respectatd procedura, tiebuie parcurgi
paqii prevbzuli de lege.

Domnul Matei Victor readuce in discu{ie problema asocialiilor de proprietari, afirr ndnd cd parte din
ele nu sunt inregistrate legal, iar domnul primar ii r[spunde ca aceastd problemd este in responrubilitat.u
pregedinfilor, administratorilor si comitetelor executive care compun aceste asocialii.
Primdria acordd doar consu ltanld in rezolvarea respectivelor probleme.

Domnul consilier Oprea Dragomir ia cuv6ntul, afirmdnd cd este foarte mullumit de desfrgurarea
consursului Caiak Fest-2O19 de pe lacul Bicaz, iar domnul consilier Mdrdscu Claudiu este de pdrere cd
banii care s-au alocat pentru organizarea acestui concurs, trebuiau da-Ji pentru premier:a cetdfenilor din
Bicaz, participanli la concurs gi nu 1:entru organizare, Premierile se fac de regula pentru performanld.

Domnul Matei Victor este de pdrere cd pe viitor trebuie asigurat organizatorilcr doar accesul pe
lac, iar susfinerea financiar[ trebuie facutd de organizatori, iar domnul primar afirma c6, in limita
posibilitdlilor financiare a sprijinit activitatile culturale, recreative, sau sportive, precurn qi alte tipuri de
manifestari gi nimeni nu ar putea spune c[ a vrut sd organizeze cevain orasul Bicaz brd s[ primeascd
sprijin.

Propunerile de investilii se f'ac de reguld in perioada dezbaterii publice a proiect rlui de buget.
Domnul QP.eu Dragomir in.formeaz6" Consiliul Local, cd cetdlenii de la blocurile 45 qi 87 sunt

mulfumili pentru iezolvarea iluminatului public din zond,.

De asemenea, domnul Oprea Dragomir readuce in atenlia Consiliului prolrlema parc[rilor,
ardtAnd c6, intrucdt numdrul maqinilor a crescut, trebuie identificate noi locuri de parciLre. I se rdspunde



cd\n zond se va amenaja goseaua de centurd ocolitoare a orasului qi cd alte locuri de l arcare se mai pot
identifica incep6nd din zona bisericii Sf. Gheoghe, pdnd in zona magazinului Gicovanu. De asemenea
readuce in atenlie problema scdrilor de la intrarea in Piafd dinspre Librdria Bibliopolis, care trebuie
reparate (domnul viceprimar afirmdnd din nou, ca se va ingriji de punerea la dispozilie a materialelor de
construcJii).

Ia cuvAntul p[rintele Popa Mihail, preot paroh la Parohia II Dodeni, mulfuminrI consiliului local
gi conducerii primdriei pentru sprijinul acordat pdnd in prezent in amenajarea licagului de cult,
informdnd Consiliul cd a frcut o nou[ cerere de atribuire de lemn pentru parohie la caie nu a primit
rdspuns.

Domnul primar ii rdspunde cd nu poate acorda o noud cantitate de lemn, din rroment ce pentru
lemnul acordat anterior nu s-au adus documente justificative.' Domnul Ursu Viorel aratd cd gi la la Parohia Secu unde a ars biserica s-a dat le nn qi nici aceastd
parohie nu a adqs documente din care sd rezulte cd lemnul atribuit de consiliul lo:al s-a utilizat Ia
reconstrucJia acestei biserici, din acest motiv, atribuirea de lemn frrd justificarea folosirii lemnului deia
atribuit nu este corectd.

Dl. 
f9p_a 

Mihail mai afirm[ cd, altd doleanJd a parohiei sale este acordarea rnui teren pentru
cimitir parohial, iar domnul primar ii rdspunde cd de-a lungul timpului, a identificat diverse iocalii
pentru cimitir dar, rdnd pe rAnd, aceste locafii au fost rcfuzate de enoriaqi, care au mot vat, ba c6 nu este
apd in zond,ba cd loca[ia aleasd este prea depafte, ba cd nu este refea de curent electrir: in zond, etc, dar
promite.cd.nu-gi va termina mandatu frrd sd identifice un asemena loc de cimitir, la care parohia gi
enoriaqii s[i sd fie mullumitri.

Domnul Ursu Viorel aratd cd pdstrarea ordinii gi linigtii publice in unele zone ale oragului las6 de
dorit, sunt reclamafii cd unii cetdleni ascultd tdrziu muzicd la volum maxim, cd in p rrcul copiilor din
Dodeni se consumd in grup bduturi alcoolice gi se aruncd aruncd coji de seminle, iar personalul de la
ajutor social nu se ingrijeqte de asigurarea curdfeniei.

Din acest motiv, domnul consilier Apopei Mihai, propune ca la gedinfa viito re sd fie invitati
reprezentanlii Politiei Locale, impreund cu dl Pdun Alfred, consilier cu problemele rom ilor.

Nemaifiind probleme de discutat, domnul pregedinte de gedinfd declard qedinla inchisd.
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