PROCES VERBAL
al şedinţei ordinare din data de 27.06. 2019
Consiliul local al oraşului Bicaz s-a întrunit în şedinţă ordinară, azi 27.06.2019, în sala
de şedinţe de la blocul ANL, fiind convocat prin dispoziţia Primarului nr. 105/24.06.2019, cu
următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui teren din domeniul
privat al oraşului Bicaz;
2. Proiect de hotărâre privind exploatarea şi valorificarea prin licitaţie publică a unei cantităţi de
material lemons din pădurile oraşului Bicaz;
3. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare şi aprobarea vânzării directe a unui
teren din domeniul privat al oraşului Bicaz;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru colectarea selectivă a deşeurilor în
oraşul Bicaz;
5. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare şi aprobarea concesionării prin
licitaţie publică a unor terenuri din domeniul privat al oraşului Bicaz;
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosinţă gratuită a terenului, cimitir, în suprafaţă
de 9344 m.p, situat în intravilanul satului Secu, domeniul public al oraşului Bicaz, către Parohia
Izvoru Alb şi Secu, pe durata menţinerii destinaţiei acestuia (de cimitir) ;
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasării unor panouri informative
pe terenul oraşului Bicaz judeţul Neamţ;
8. Proiect de hotărâre cu privire la asocierea Oraşului Bicaz în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară ”Zona Metropolitană Piatra Neamţ”;
9. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea repartizării locuinţei situată în oraşul Bicaz, str.
Cojusna, bl.1, sc.B, ap.20;
10.Proiect de hotărâre privind actualizarea redevenţei unui contract de concesiune;
11.Întrebări, interpelări.
Sunt prezenţi 13 din cei 15 consilieri aleşi, d-nul Florea Constantin şi d-na Popescu Maria Iulia
absentând motivat.
Este prezent domnul primar Nicolae Sălăgean, însoţit de persoane din aparatul de specialitate al
primarului, iar ca invitaţi participă dl. Popa Mihail, preotul paroh al Parohiei II Dodeni, însoţit de 6
cetăţeni, membri ai acestei parohii.
Doamna consilier juridic Pop-Răzbuc Adriana supune aprobării Consiliului Local, procesul-verbal
al şedinței ordinare din data de 30 mai 2019, iar acesta este aprobat în unanimitate, fără obiecţiuni, de
către consilierii prezenţi, după care dosarele de şedinţă sunt legate, numerotate şi sigilate, conform legii.
Domnul primar-Nicolae Sălăgean, prezintă ordinea de zi şi o supune aprobării consilierilor, fiind
aprobată în unanimitatea consilierilor prezenți.
Domnul primar invită pe domnul preşedinte de şedinţă, Bulai Daniel să preia conducerea şedinţei.
Domnul preşedinte de şedinţă prezintă proiectul nr.1.
Comisiile Juridică şi de Cultură prezintă aviz favorabil, iar Comisia Economică propune
amendamentul ca chiriaşul, pentru construcţia ce o va amplasa, să respecte arhitectura zonei.
Supus la vot, proiectul nr.1, cu amendamentul propus de Comisia Economică, este aprobat cu votul
pentru al unanimităţii consilierilor prezenţi.
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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 consilierilor prezenţi.
Domnul 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 prezenţi.
Domnul preşedinte de şedinţă prezintă proiectul nr. 4.
Cele 3 comisii de specialitate prezintă aviz favorabil.
Domnul consilier Istrate Mihăiţă întreabă dacă au fost informaţi cetăţenii despre colectarea
selectivă a deşeurilor menajere, iar domnul viceprimar Butnaru Nicu îi răspunde că au sosit deja
pliantele informative.
Domnul consilier Matei Victor precizează că fiecare tip de deşeu va fi colectat de regulă în zile
diferite: de exemplu, într-o zi se va colecta plasticul, în altă zi hârtia etc, iar domnul vicepriar Butnaru
Nicu arată că va fi important bonul de cântar în ceea ce priveşte colectarea materialelor reciclabile, iar
dacă nu se vor selecta deşeurile, preţul de colectare se va mări considerabil. Arată că relevant este şi
aspectul deoarece, în general cetăţenii întârzâie plata taxei de salubrizare, acumulând datorii mari către
firmele de profil, iar dacă nu se înţelege că responsabili de buna funcţionare a serviciului sunt toţi
cetăţenii, nu vom reuşi implementarea programului. Vor trebui analizate foarte atent toate aspectele
privind costurile, costuri care, în cazul colectării fără sortare ar putea ajunge chiar la 16 lei
lunar/persoană.
Domnul primar arată că responsabilitatea în ceea ce priveşte implementarea proiectului revine
atât executivului primăriei dar şi legislativului (respectiv consiliului local), precum şi fiecărui cetăţean
al oraşului ( precizând că atunci când s-a întârziat uneori ridicarea deşeurilor, pentru neplata taxei de
salubrizare, s-a considerat greşit că întreaga vină aparţine primarului).
Domnul consilier Istrate Mihăţă afirmă că cetăţenii fără contract de salubrizare plătesc de regulă
mai mult pentru acest serviciu, iar domnul consilier Oprea Dragomir este de părere că este necesară
amplasarea unor panouri cu instrucţiuni la fiecare punct de colectare a deşeurilor menajere din oraşul
Bicaz, că ar trebui chiar montate camere de supraveghere şi aplicate sancţiuni pentru cetăţenii care nu
fac selecţia corectă a deşeurilor.
Domnul consilier Ursu Viorel arată că ordinea şi liniştea publică lasă de dorit, că cei cu ajutor
social, de multe ori, fac treabă numai în prezenţa primarului, sau a angajaţilor primăriei, după care
întrerup lucrul sau pleacă de la locurile repartizate. Arată că în legislaturile 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 unanimităţii consilierilor prezenţi.
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 12 voturi pentru şi o abţinere (Ursu Viorel).
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 consilierilor prezenţi.
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 al unanimităţii consilierilor prezenţi.
Domnul preşedinte de şedinţă prezintă proiectul nr.8.
Cele 3 comisii de specialitate prezintă aviz favorabil. Nu sunt discuţii.
Supus la vot, proiectul nr.8 este aprobat cu votul pentru al unanimităţii consilierilor prezenţi.
Domnul 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 prezenţi.
Domnul preşedinte de şedinţă prezintă proiectul nr.10.
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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 prezenţi.
Se trece la ultimul punct al ordinii de zi, privind întrebări, interpelări.
Domnul consilier Ursu Viorel atrage atenţia executivului primăriei că sunt 3 poduri în pericol de
degradare şi trebuiesc luate măsuri urgente pentru consolidarea lor. Informează că unele şanţuri de pe
marginea drumurilor sunt pline cu lemne şi este împiedicată scugerea apei pluviale, că în zona Secu
trebuie construit un baraj contra torenţilor, cu sprijinul RA Apele Române. Propune ca parte din banii
încasaţi din vânzarea lemnului să fie investiţi în ameliorarea scurgerilor de torenţi şi în consolidarea
podurilor, lucrări la care ar trebui să contribuie şi ocoalele silvice.
Domnul primar îi răspunde că are în vedere aceste probleme, care se vor rezolva rând pe rând şi că
la Izvoru Alb s-au rezolvat parte din probleme.
Domnul Ursu Viorel mai informează că după ultimile furtuni o porţiune din iluminatul de la Secu
nu mai funcţionează, iar domnul viceprimar Butnaru Nicu îi răspunde ca a fost la faţa locului, la postul
de transformare, iar problema s-a rezolvat.
Domnul Ursu Viorel propune să se întâlnească cu executivul primăriei luni, 8 iulie, la ora 8,00,
pentru pentru discutarea problemei podurilor avariate.
Domnul Istrate Mihăiţă afirmă că în urmă cu un an a fost o întâlnire cu cetăţenii şi conducerea
primăriei, la capătul barajului, pentru înlăturarea urmărilor inundaţiilor, dar nu s-a rezolvat nimic, iar
domnul primar îi răspunde că s-au înfundat rigolele, iar mai sus de Furcitură s-a rupt drumul din cauza
inundaţiilor, iar în ceea ce priveşte sancţiunile, o hotărâre de consiliu în această problemă a fost
infirmată de Prefect, prin controlul de legalitate.
Domnul consilier Matei Victor ia cuvântul şi propune ca, pentru informarea cetăţenilor, să fie
înregistrate şedintele consiliului local sau să fie televizate, iar domnul primar îi răspunde că nu sunt bani
pentru aşa ceva, neexistând sursa de finanţareîn acest sens.
Documentele adoptate în ședințele Consiliului Local sunt publicate pe sitte-ul Primăriei.
În ceea ce priveşte alimentarea cu apă potabilă a Bicazului, domnul Matei Victor afirmă că trebuie
făcut tot posibilul ca cetăţenii oraşului să beneficieze de un serviciu de calitate.
Domnul primar îi răspunde că a discutat deja în plenul şedinţei de consiliu local cu conducerea Apa
Serv SA, iar domnul Matei este de părere că multe probleme discutate au rămas nerezolvate.
Domnul Matei Victor afirmă că aşteaptă unele răspunsuri de la ADI Aqua Neamţ, după care va face
unele demesuri legale, iar domnul primar îi răspunde că trebuie respectată procedura, trebuie parcurşi
paşii prevăzuţi de lege.
Domnul Matei Victor readuce în discuţie problema asociaţiilor de proprietari, afirmând că parte din
ele nu sunt înregistrate legal, iar domnul primar îi răspunde ca această problemă este în responsabilitatea
președinților, administratorilor și comitetelor executive care compun aceste asociaţii.
Primăria acordă doar consultanță în rezolvarea respectivelor probleme.
Domnul consilier Oprea Dragomir ia cuvântul, afirmând că este foarte mulţumit de desfăşurarea
consursului Caiak Fest-2019 de pe lacul Bicaz, iar domnul consilier Mărăscu Claudiu este de părere că
banii ar fi bineveniți către alte activități sportive la carc să participe cât mai mulți tineri din Bicaz.
Domnul Matei Victor este de părere că pe viitor trebuie asigurat organizatorilor doar accesul pe
lac, iar susţinerea financiară trebuie facută de organizatori, iar domnul primar afirmă că, în limita
posibilităţilor financiare a sprijinit activităţile culturale, recreative, sau sportive, precum şi alte tipuri de
manifestari şi nimeni nu ar putea spune că a vrut să organizeze ceva în orașul Bicaz fără să primească
sprijin.
Propunerile de investiții se fac de regulă în perioada dezbaterii publice a proiectului de buget.
Domnul Oprea Dragomir informează Consiliul Local, că cetăţenii de la blocurile A5 şi B7 sunt
mulţumiţi pentru rezolvarea iluminatului public din zonă.
De asemenea, domnul Oprea Dragomir readuce în atenţia Consiliului problema parcărilor,
arătând că, întrucât numărul maşinilor a crescut, trebuie identificate noi locuri de parcare. I se răspunde
că în zonă se va amenaja şoseaua de centură ocolitoare a orasului şi că alte locuri de parcare se mai pot
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identifica începând din zona bisericii Sf. Gheoghe, până în zona magazinului Gicovanu. De asemenea
readuce în atenţie problema scărilor de la intrarea în Piaţă dinspre Librăria Bibliopolis, care trebuie
reparate (domnul viceprimar afirmând din nou, ca se va îngriji de punerea la dispoziţie a materialelor de
construcţii).
Ia cuvântul părintele Popa Mihail, preot paroh la Parohia II Dodeni, mulţumind consiliului local
şi conducerii primăriei pentru sprijinul acordat până în prezent în amenajarea lăcaşului de cult,
informând Consiliul că a făcut o nouă cerere de atribuire de lemn pentru parohie la care nu a primit
răspuns.
Domnul primar îi răspunde că nu poate acorda o nouă cantitate de lemn, din moment ce pentru
lemnul acordat anterior nu s-au adus documente justificative.
Doamna Pop-Răzbuc afirmă că nu mai poate semna de legalitate o altă hotărârc de acordare lemn
pentru Parohia II Dodeni intrucât această parohie a mai primit 100 m.c.
Domnul Ursu Viorel arată că şi la la Parohia Secu unde a ars biserica s-a dat lemn şi nici această
parohie nu a adus documente din care să rezulte că lemnul atribuit de consiliul local s-a utilizat la
reconstrucţia acestei biserici, din acest motiv, atribuirea de lemn fără justificarea folosirii lemnului deja
atribuit nu este corectă.
Dl. Popa Mihail mai afirmă că altă doleanţă a parohiei sale este acordarea unui teren pentru
cimitir parohial, iar domnul primar îi răspunde că de-a lungul timpului, a identificat diverse locaţii
pentru cimitir dar, rând pe rând, aceste locaţii au fost refuzate de enoriaşi, care au motivat, ba că nu este
apă în zonă, ba că locaţia aleasă este prea departe, ba că nu este reţea de curent electric în zonă etc, dar
promite că nu-şi va termina mandatu fără să identifice un asemena loc de cimitir, la care parohia şi
enoriaşii săi să fie mulţumiţi.
Domnul Ursu Viorel arată că păstrarea ordinii şi liniştii publice în unele zone ale oraşului lasă de
dorit, sunt reclamaţii că unii cetăţeni ascultă târziu muzică la volum maxim, că în parcul copiilor din
Dodeni se consumă în grup băuturi alcoolice şi se aruncă aruncă coji de seminţe, iar personalul de la
ajutor social nu se îngrijeşte de asigurarea curăţeniei.
Domnul Sălimon Petrică, reprezentantul Asociației de proprietari Nr.15-Dodeni, participant la
sedință arată că păstrarea ordinii şi liniştii publice în unele zone ale oraşului lasă de dorit, sunt reclamaţii
că unii cetăţeni ascultă târziu muzică la volum maxim, că în parcul copiilor din Dodeni se consumă în
grup băuturi alcoolice şi aruncă se aruncă coji de seminţe, iar personalul de la ajutor social nu se
îngrijeşte de asigurarea curăţenie.
Din acest motiv, domnul consilier Apopei Mihai, propune ca la şedinţa viitoare să fie invitaţi
reprezentanţii Poliţiei Locale, împreună cu dl Păun Alfred, consilier cu problemele romilor.
Nemaifiind probleme de discutat, domnul preşedinte de şedinţă declară şedinţa închisă.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Bulai Daniel

pentru SECRETAR
Consilier juridic I
Pop-Răzbuc Adriana Marinela
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