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CONSILIUL  LOCAL AL ORAŞULUI BICAZ 

 

PROCES VERBAL 

al  şedinţei ordinare din data de  

 29.08. 2019 orele 15,00 
 

 
 
          Consiliul local al oraşului Bicaz s-a întrunit în şedinţă  ordinară, azi 29.07.2019, în  sala de 

şedinţe de la blocul ANL, fiind convocat prin  dispoziţia Primarului nr. 153 din 23.08.2019, cu 

următoarea ordine de zi: 

          1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al oraşului Bicaz pe anul 2019; 

 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, 

asistenţă şi/sau reprezentare, prin avocat, a persoanei juridice-Oraşul Bicaz, judeţul Neamţ şi a 

autorităţilor publice locale (Primarul şi Consiliul local); 

          3. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare şi aprobarea vânzării unui 

teren din domeniul privat al oraşului Bicaz; 

 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii, în două loturi, a unui teren din 

domeniul privat al oraşului Bicaz; 

 5. Proiect de hotărâre privind declararea ca bun de uz sau de interes public local, a 

terenului, în suprafaţă de 37.167 m.p. (37.236 m.p. măsurată), situat în intravilan Bicaz, str. 

Stadionului, oraş Bicaz, cu N.C. 51774, inclus la poziţia 42 din Lista inventar cuprinzând 

bunurile care alcătuiesc domeniul public al oraşului Bicaz, însuşită prin H.C.L. nr. 39 din 

04.04.2013; 

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

concesionării prin licitaţie publică a unor imobile aflate în domeniul privat al orașului Bicaz; 

 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii a două loturi de teren, din domeniu public 

al oraşului Bicaz; 

 8. Proiect de hotărâre privind însuşirea unor rapoarte de evaluare şi aprobarea vânzării 

prin licitaţie publică  a unor terenuri din domeniul privat al oraşului Bicaz; 

 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului funcţii ale aparatului de 

specialitate al primarului oraşului Bicaz şi serviciilor publice de interes local; 

        10. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei şi Statului de funcţii din 

cadrulSpitalului Orăşenesc,,Sfântul Ierarh Nicolae’’-Bicaz; 

         11.Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei Tehnico-Economice (Faza Proiect 

Tehnic) și a Indicatorilor Tehnico-Economici Pentru Proiectul de Investiţie „Eficientizarea 

Energetică a Clădirilor Spitalului Orășenesc “Sfântul  Ierarh  Nicolae” Bicaz, Județul Neamț”. 

         12. Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor pentru proiectul de investiție 

,,Eficientizarea energetică a clădirilor Spitalului Orășenesc 

,,Sfântul Ierarh Nicolae’’, Bicaz, Județul Neamț’’, ca urmare a actualizării Devizului general la 

nivel de Proiect Tehnic; 

         13. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării serviciului de pază pentru elevii 

Liceului ,,Carol I ’’ Bicaz; 

         14. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a unui teren din domeniul 

public al oraşului Bicaz. 

         15. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de parteneriat  cu Asociaţia ,, 

Renaşterea Bicazului’’ privind alocarea unei sume de bani, în vederea organizării concursului 

naţional de ciclism 

,,Maraton Mountain Bike’’ 2019; 
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         16. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  solicitării  unei scrisori  de garanţie bancară în 

favoarea  DELGAZ GRID SA; 

          17. Întrebări, interpelări. 

        Sunt prezenţi 13 din cei 15 consilieri aleşi, absenţi motivat fiind domnii Apostolescu D. 

Daniel şi Butnatru Nicu (viceprimar). 

        Este prezent domnul primar Nicolae Sălăgean, însoţit de personal din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului, iar ca invitaţi, domnul Grădinaru Valentin, patronul SC. Syllky Market 

SRL Bicaz. 

         Doamna Secretar General Pop-Răzbuc Adriana, informează Consiliul Local, că  procesele 

verbale  ale  şedintelor anterioare din 29 iulie şi 22 august au fost corectate conform observaţiilor  

făcute de consilieri la şedinţele pe comisii şi întreabă  dacă mai sunt obiecţiuni la aceste procese  

verbale. 

        Întrucât nu mai sunt obiecţiuni, doamna secretar supune aprobării Consiliului cele doua 

procese verbale, iar acestea sunt aprobate cu votul pentru al unanimităţii consilierilor prezenţi, 

după care dosarele de şedinţă sunt numerotate, legate şi sigilate, conform legii.        

        Întrucât proiectele nr.15 şi nr.16 sunt urgente, pentru a nu se mai convoca o şedinţă 

extraordinară, domnul primar propune introducerea  acestora pe ordinea  de zi, iar propunerea sa 

este aprobată  cu votul pentru al unanimităţii consilierilor prezenţi. 

       Domnul primar prezintă ordinea de zi (conţinând proiectele 15 şi 16) şi o supune  aprobării 

Consiliului,  iar Consiliul o aprobă cu votul pentru al unanimităţii consilierilor prezenţi. 

Domnul Bulai Daniel, preşedinte de şedinţă, preia conducerea şedinţei şi prezintă proiectul 

nr.1. 
        Cele 3 comisii de specialitate prezintă  aviz  favorabil. 

        Domnul primar informează Consiliul că s-a introdus în bugetul local, suma de 391.000 lei, 

alocată de Consiliul Judeţean, Oraşului Bicaz, prin intermediul DJFP Neamţ. 

        Domnul consilier Matei Victor arată că ar trebui alocaţi bani şi pentru refacerea  bazelor 

sportive. 

        Domnul primar îi propune să iniţieze un proiect de hotărâre în acest sens, iar domnul Matei 

Victor îi răspunde că ar trebui să fie sprijinit în iniţierea proiectelor de hotărâri de către  

compartimentele de specialitate din primărie. 

         Supus la vot, proiectul nr.1 este aprobat cu  12 voturi pentru şi o abtinere ( Matei Victor). 

Domnul preşedinte de şedinţă prezintă proiectul nr.2. 

 Comisiile Judidică şi de Cultură prezintă aviz favorabil, iar Comisia Economică, propune 

ca achiziţia de servicii juridice să fie făcută prin licitaţie.  

          Doamna Pop-Răzbuc Adriana, secretarul oraşului, informează că achiziția de servicii 

juridice nu se încadrează procedurii licitaţiei, întrucât dispoziţiile art.9 alin.(1), lit. d) din  Legea  

nr. 98/2016 privind achiziţiile publice exced atribuirea contractelor de aciziție publică de servicii 

juridice de asistență și reprezentare a unui client de către un avoct, în cadrul unor proceduri 

judiciare în fața instanțelor de judecată, a autorităților publice naționale, excezând implicit aceste 

servicii de la procedura licitaţiei. 

         Domnul consilier Istrate Mihăiţă arată că nu nu se simte reprezentat ca avocat de  dl. 

Ţăranu Vasile, aratând că  ar fi de acord să fie angajat un alt avocat. 

         Domnul Ţăranu Vasile ia cuvântul, explicând Consiliului Local faptul că dumnealui a fost 

angajat prin concurs pe funcţia de consilier juridic în cadrul aparatului permanent de lucru al  

Consiliului local Bicaz, încă în anul 2004, funcţie pe care a îndeplinit-o până în  anul 2014, când 

în urma unei selecţii, a fost admis ca avocat în cadrul Baroului Neamţ. 

        Precizează că din anul 2014 şi-a continuat activitatea ca avocat  în cadrul Consiliului local 

Bicaz, în temeiul art. 58 alin.(1) din OG nr. 35/20012, prin încheierea de contracte de asistenţă 

juridică.  
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        Mai precizează că, în calitate de avocat, este prezent zilnic  la serviciu, îndeplinind și 

aceleaşi sarcini pe care le-a avut în calitate de consilier juridic, pentru un onorariu egal cu 

salariul  de consilier juridic. 

        De asemenea, informează  că profesia de avocat este percepută în cadrul profesiilor juridice  

ca o specializare mai cuprinzătoare decât cea de consilier juridic, ceea ce nu poate fi decât un 

avantaj pentru instituţia în care activează, având continuitate în activitate din anul 2004. 

        Supus la vot, proiectul nr. 2 este aprobat cu 8 voturi pentru şi 5 voturi împotrivă (Istrate 

Mihăiţă,  Mătase Iulian – Traian, Mărăscu Claudiu, Matei Victor şi Ursu Viorel). 

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. Nu sunt discuţii. 

 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 votul pentru  al unanimităţii consilierilor 

prezenţi. 

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. 

 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.  

Domnul 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 

prezenţi. 

Domnul preşedinte de şedinţă prezintă proiectul nr.12. 

 Cele 3 comisii de specialitate prezintă aviz favorabil. Nu sunt discuţii. 

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

prezenţi. 

Domnul preşedinte de şedinţă prezintă proiectul nr.13. 

 Cele 3 comisii de specialitate prezintă aviz favorabil. Nu sunt discuţii. 
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 Supus la vot, proiectul nr.11 este aprobat cu 12 voturi pentru şi o abţinere (Matei Victor). 

Domnul preşedinte de şedinţă prezintă proiectul nr.14. 

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

dezbateri în plen. 

         Domnul Istrate Mihăiţă afirmă că domnul Grădinaru Valentin, patronul Sylky Market  

SRL a executat lucrări pe domeniul public,  punând Consiliul în faţa faptului implinit. 

Afirmă că este bine că totuşi s-a dărâmat chioşcul din vecinătatea magazinului.  

 Supus la vot, proiectul nr. 14 este respins cu 5 voturi pentru (Istrate Mihăiţă, Mătase 

Iulian–Traian, Mărăscu Claudiu, Matei Neculai Victor şi Ursu Viorel), o abtinere (Oprea 

Dragomir) si 7 voturi impotrivă.  

         Domnul preşedinte de şedinţă prezintă proiectul nr.15. 

 Cele 3 comisii de specialitate prezintă aviz favorabil. Nu sunt discuţii. 

 Supus la vot, proiectul nr.15 este aprobat cu votul pentru  al unanimităţii consilierilor 

prezenţi. 

Domnul preşedinte de şedinţă prezintă proiectul nr.16. 

 Cele 3 comisii de specialitate prezintă aviz favorabil. Nu sunt discuţii. 

 Supus la vot, proiectul nr.16 este aprobat cu votul pentru al unanimităţii consilierilor 

prezenţi. 

          Se trece la punctul nr.17 al ordinei de zi. 

          Domnul Oprea Dragomir invită pe consilieri la manifestările care vor avea loc cu ocazia 

comemorării a 80 de ani de la încheierea Pactului Ribbentrov-Molotov şi de la începerea celui 

de-al doilea război mondial, prin atacarea Poloniei de către Germania hitleristă. 

         Domnul Matei Victor ia cuvântul, arătându-se nemulţumit de activitatea Companiei 

Judeţeane APA SERV SA Neamţ, afirmând că a mărit nejustificat preţul la apă şi că nu respectă 

unele prevederi contractuale. 

         Domnul Apopei Mihai îi reproşează domnului Păun Alfred, consilier cu problemele 

rromilor că beneficiarii de ajutor social nu se se îngrijesc de curăţenia oraşului, iar domnul Ursu 

Viorel fiind de părere că domnul Păun cunoaşte situaţia.  

         Domnul Păun Alfred  precizează că sunt puţine persoane care beneficiază de ajutor 

social,  iar acestea au fost scoase la muncă şi au strâns PET-uri din zona Izvorul Muntelui. 

        Domnul primar arată că la Școala Izvoru Alb s-a făcut curăţenie, dar anul acesta nu se vor 

mai ţine cursuri în această şcoală, întrucât ultimii 3 elevi care mai învăţau au plecat la alte şcoli. 

Totodată, informează Consiliul Local că s-a schimbat gardul la şcoala Dodeni, iar gardul de la 

şcoala Mărceni este în curs de reparație. 

        Domnul Istrate Mihăiţă afirmă că este  nemulţumit de activitatea  PUBLISERV  SRL, 

fiind de părere că ar trebui numit un consiliu de administraţie la această societate.  

Tot dumnealui, afirmă că  un sigur punct de colectare a gunoiului în Dodeni este prea puţin. 

        Domnul primar arată că operatorul de salubritate ridică gunoiul o dată pe săptămână, 

întrucât sunt restanţe mari la plata gunoiului şi că fiecare cetăţean trebuie să acorde o atenţie 

mărită păstrării curăţeniei oraşului. 

        Domnul primar afirmă că se va încheia încă un acord de parteneriat între primărie şi 

Asociația Pentru Incluziune Socială.   

        Nemaifiind alte probleme în discuție, ședinta se încheie. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINTA                    SECRETAR GENERAL            

          BULAI DANIEL                      POP-RĂZBUC ADRIANA MARINELA   

   

 

              Redactat: 

        Avocat ȚĂRANU VASILE 
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