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CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BICAZ 
 

PROCES VERBAL 
al şedinţei ordinare din  
19.12. 2019, orele 15,00 

 
 
        Consiliul local al oraşului Bicaz s-a întrunit în şedinţă ordinară, azi 19.12.2019, ora 
15,00, în  sala de şedinţe de la Casa de Cultură Bicaz (fostul Club al Cimentiştilor), fiind 
convocat prin  dispoziţia Primarului nr. 275 din 13.12.2019, cu următoarea ordine de zi: 
 1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă; 
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii din cadrul 
Spitalului Orăşenesc ,,Sfântul Ierarh Nicolae’’-Bicaz pentru anul 2020; 
 3. Proiect de hotărâre privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat pe raza administrativ-teritorială a oraşului Bicaz, pentru anul şcolar 
2020-2021; 

 4. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local, în 
Consiliul de Administraţie al Liceului ,, Carol I” Bicaz şi a  unui reprezentant care să facă 
parte din componenţa Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii; 
 5. Proiect de hotărâre privind desemnarea  reprezentanţilor Consiliului local, în 
Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale ,,Regina Maria”  Bicaz; 
 6. Proiect de hotărâre pentru desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local în 
Comisia de monitorizare şi control a achiziţiilor publice constituite în cadrul Liceului ,,Carol I” 
Bicaz; 
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea recoltării materialului lemnos din Partizile nr. 
10421 şi nr.10423, în vederea atribuirii acestuia către populaţie; 
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii cu un an a contractelor de  
închiriere pentru unele locuinţe  ANL din oraşul Bicaz precum şi stabilirea cuantumului 
chiriei; 
 9. Proiect de hotărâre privind modificarea Actului constitutiv şi Statutului  Asociaţiei 
de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ”; 
        10. Proiect de hotărâre privind aprobarea  anulării creanţelor fiscale mai mici de 40 de 
lei, aflate în sold la data de 31 decembrie 2019; 
 11. Proiect de hotărâre privind preluarea mijloacelor fixe constituite la finalizarea 
investiţiilor realizate prin implementarea Proiectului intitulat  
“ Extinderea şi Reabilitarea Infrastructurii de Apă  şi  Apă Uzată în  judeţul Neamţ”, încheiat 
între Compania Judeţeană APA SERV S.A. Neamţ şi Ministerul Mediului şi Schimbărilor 
Climatice; 
 12. Proiect de hotărâre privind însuşirea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anii 
2017, 2018 şi aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent anului 2019 al S.C. 
PUBLISERV BICAZ S.R.L; 
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 13. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr 36 din 28.03.2019; 
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor reguli referitoare la desfăşurarea 
serviciului de salubrizare pe raza U.A.T. Bicaz; 
 15. Întrebări, interpelări. 
          La începutul şedinţei sunt prezenţi  14 din totalul de 15 consilieri aleşi, absent motivat 
fiind domnul consilier Florea Constantin. 
          Este prezent domnul primar Nicolae Sălăgean, însoţit  de personal din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului.  
          Doamna secretar general Pop-Răzbuc Adriana Marinela, întreabă pe domnii consilieri 
dacă mai au obiecţiuni cu privire la procesul-verbal al şedinţei anterioare din 28.11.2019, 
precizând că modificarile şi completările solicitate de  domnul Matei Victor au fost  
efectuate. 
         Întrucât  nu mai sunt observaţii, se supune la vot  procesul verbal al şedinţei 
anterioare, iar acesta  este aprobat cu 13 voturi pentru şi un vot împotrivă (Matei Victor, 
care susţine că nu toate modificările au fost efectuate conform solicitării sale). 
          Domnul consilier Matei Victor solicită suspendarea şedinţei,  motivând că nu i s-au 
pus la dispoziţie,  pe e-mailul său,  toate materialele pentru prezenta şedinţă. 
          Doamna secretar  general Pop-Răzbuc Adriana Marinela îi răspunde că pentru a 
trimite pe e mail proiectele de hotărâri trebuie să existe solicitare din partea majoritații 
consilierilor iar deocamdată, a  fost întocmit câte un dosar cu materialele de şedinţă pentru 
fiecare comisie de specialitate şi un dosar pentru preşedintele de şedinţă,  iar materialele au 
fost deja dezbătute la şedinţa pe comisii. 
         Supusă la vot, propunerea de suspendare a şedinţei,  este respinsă cu un vot pentru ( 
Matei Victor ) şi 13 voturi împotrivă (restul consilierilor prezenţi).          
        Doamna  secretar general Pop -Răzbuc Adriana Marinela, informeză Consiliul Local, 
că mandatul de preşedinte de şedinţă al domnului consilier Zafton Dumitru-Cristian a încetat 
şi solicită consilierilor să facă propuneri pentru un nou preşedinte de şedinţă, conform 
punctului nr.1 al ordinei de zi. 
         Domnul consilier Apopei Mihai propune ca preşedinte de şedinţă pentru urmatoarele 3 
luni pe domnul consilier  Matasă Iulian Traian.  
 Nu mai sunt alte propuneri. 
        Supusă la vot, propunerea ca preşedinte de sedinţă să fie domnul consilier  Matasă  
Iulian Traian este aprobată  cu 14 voturi pentru, respectiv cu votul pentru al unanimității 
consilierilor prezenţi. 
        Domnul primar Nicolae Sălăgean prezintă ordinea de zi, iar domnul consilier Oprea 
Dragomir propune scoaterea de pe ordinea de zi a proiectului nr.14, apreciind că opinia 
publică din Bicaz nu e pe deplin informată în legătură cu toate aspectele ce ţin de 
colectarea deşeurilor şi de creşterea preţului la  serviciul de colectare, transport şi 
depozitare a acestora.  
       Domnul primar este de acord cu propunerea domnului Oprea Dragomir, deoarece la 
comisii, mai ales la comisiile economică şi de cultură  au fost dezbateri serioase.  
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       Informează  că  de la 1 ianuarie 2020 se va mări preţul pe economia circulară, de la 30 
lei/tonă cât este în prezent, la 80 lei/tonă şi  ca atare, trebuiesc reanalizate foarte serios și 
informați cetățenii cu privire la taxele ce se vor introduce. 
        Se supune la vot propunerea de scoatere de pe ordinea de zi a proiectului nr.14,  iar 
această  propunere este aprobată cu 13 voturi pentru şi o abţinere (Istrate Mihăiţă). 
        Domnul primar supune la vot ordinea de zi (fără proiectul nr.14), iar aceasta este 
aprobată cu 14 voturi pentru (votul pentru al unanimităţii consilierilor prezenţi). 
         Domnul preşedinte de şedinţă, Matasă Iulian Traian preia conducererea şedintei şi 
prezintă proiectul nr. 2. 
         Cele 3 comisii de specialitate prezintă aviz favorabil. Nu sunt discuţii. 
         Spus la vot, proiectul nr. 2 este aprobat cu 14 voturi pentru (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. 
         Spus la vot, proiectul nr. 3 este aprobat cu 14 voturi pentru ( votul pentru al 
unanimităţii consilierilor prezenţi). 
         Domnul preşedinte de şedinţă prezintă proiectul nr. 4. 
         Cele 3 comisii de specialitate prezintă aviz favorabil. 
         Domnul primar  precizează că proiectele 4, 5 şi 6 de pe ordinea de zi au fost adoptate 
de Consiliul Local Bicaz în sedinţa ordinară din 26.09.2019, dar  că,  la  verificarea 
legalităţii, Institutia Prefectului-Judeţului Neamţ, a apreciat că  procedura de vot a fost 
parţial viciată, în sensul că voturile nu au fost depuse într-o urnă specială, şi a solicitat 
reluarea procedurii de vot, motiv pentru care au fost reintroduse pe actuala ordine de zi.  
     Precizează  că  pentru actuala şedinţă a fost pregătită o urnă de vot şi informează 
Consiliul Local de existența comisiei de validare, aprobată prin HCL nr. 71/23.06.2016. Din 
componenta comisiei de validare fac parte următorii consilieri: Zafton Dumitru Cristian, 
preşedinte, Popescu Maria Iulia-membru şi Istrate Mihăiţă-membru.  
 Doamna Secretar General întreabă pe domnul consilier Istrate Mihăiță dacă 
dumnealui consideră că se află în incompatibilitate, propunând alegerea unei comisii de 
validare ad-hoc.   
Domnul consilier Istrate Mihăiță afirmă că nu se află în incompatibilitate și că este de acord 
să participe la numărarea voturilor, ca făcând parte din comisia de validare nominalizată 
prin HCL-ul din 2016. 
     Domnul Primar, menţionează că s-au pregătit buletine de vot şi că în dreptul fiecărui 
candidat sunt specificate două opţiuni de vot: opţunea ,,da’’ şi optiunea ,,nu”.  
      Domnul consilier Istrate Mihăiţă este de părere că ar trebui respectatată configuraţia 
politică  a consiliului local, exprimându-şi doleanţa că circa 60% dintre reprezentanţii aleşi 
să fie memri PSD iar restul de 40% să fie membri ai opoziţiei. 
      Doamna secretar general Pop-Răzbuc Adriana îi răspunde domnului Istrate Mihăiţă 
că membrii consiliului local ce vor face parte din comisii vor rezulta atât din propunerile ce 
se vor face, cât şi în urma votului consilierilor  şi că fiecare consilier este liber să facă 
propuneri de candidaţi şi să voteze pe cine vrea dintre candidaţii propuşi. 
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     Precizează că se va alege pe rând, câte un reprezentant al consiliului local în aceste 
comisii, până ce se vor completa toate comisiile. 
     Domnul viceprimar Butnaru Nicu întreabă pe doamna secretar general dacă  
procedura de votare este una corectă,  iar doamna secretar  general îi răspunde că da.  
     Domnul consilier Apopei Mihai este de părere că trebuie respectate reglementările 
legale privind alegerea reprezentanţilor consiliului local în  
Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ şi în comisiile  pentru evaluarea şi  
asigurarea calităţii învăţământului din aceste unităţi şcolare. 
    Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot  procedura de alegere a 
reprezentanţilor consiliului local în consiliile de administraţie şi în comisiile  pentru evaluarea 
şi  asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ, în sensul că  se va alege pe rând, câte un 
candidat (până ce se vor completa toate comisiile),  iar această procedură  este aprobată cu 
14  voturi pentru (votul pentru al unanimităţii consilierilor prezenţi la începutul şedinţei). 
   Se trece la proiectul nr. 4 al ordinei de zi. Domnul preşedinte de şedinţă solicită 
consilierilor să facă propuneri pentru alegerea primului  reprezentant al consiliului local  în 
consiliul de administraţie al Liceului 
,,Carol I’’ Bicaz. 
    Doamna Popescu Maria Iulia propune pe doamna Budacă Florica. 
    Domnul Mărăscu Claudiu îl propune pe domnul Apostolescu Daniel.  
   Nu mai sunt alte propuneri. 
    Se împarte fiecărui consilier câte un buletin de vot, și se solicită consilierilor să 
înscrie pe buletinul de vot cele două candidaturi, după care, să opteze prin vot secret pentru 
unul dintre candidaţii propuşi. 
    După vot, fiecare consilier introduce votul în urna de vot.  
    După numărarea voturilor de către comisia de validare, domnul Zafton Dumitru-
Cristian, preşedintele acestei comisii anunţă că doamna Budacă Florica a întrunit 8 voturi 
pentru, iar domnul domnul Apostolescu Daniel a întrunit 6 voturi pentru. 
    Prin urmare,  primul reprezentant al consiliului local  în Consiliul de administraţie al 
Liceului Carol I Bicaz este doamna Budacă Florica. 
    Domnul preşedinte de şedinţă, solicită consilierilor  să facă propuneri pentru al doilea 
reprezentant al consiliului local în consiliul de administraţie  al Liceului ,, Carol I’’ Bicaz.  
      Doamna Budacă Florica îl propune pe domnul Apopei Mihai. 
     Domnul Istrate Mihăiţă îl propune pe domnul Apostolescu Daniel. 
      Domnul Matasă Iulian Traian propune pe domnul Mărăscu Claudiu-Constantin. 
      Se împarte fiecărui consilier câte un buletin de vot, solicitând  consilierilor să înscrie 
pe buletin de vot cele trei candidaturi şi apoi să opteze prin vot secret pentru unul dintre 
candidati, fiecare consilier exprimându-și opțiunea pentru candidatul dorit. 
      Se introduc voturile în urnă, iar după numărarea voturilor, domnul Zafton Dumitru-
Cristian, preşedintele comisiei de validare anunţă că sunt 12 voturi valide şi 2 voturi nule, că 
din voturile valide, domnul Apopei Mihai a întrunit 8 voturi pentru, iar domnii Apostolescu 
Daniel şi  Mărăscu Claudiu au întrunit fiecare câte 2 voturi pentru.  
       Prin urmare, cel de-al doilea membru în consiliul de administraţie al Liceului ,, Carol I’’ 
Bicaz este domnul Apopei Mihai. 
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Domnul preşedinte de şedinţă solicită consilierilor să facă propuneri pentru 
reprezentantul consiliului local în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii 
învăţământului în cadrul Liceului ,,Carol I’’ Bicaz. 

Domnul Istrate Mihăiţă părăseşe sala de şedinţă, arătându-se nemulţumit de 
procedura de vot, fiind substituit  în  comisia de validare de către preşedintele de şedinţă-
domnul Matasă Iulian-Traian. 
         Domnul Apopei Mihai îl propune de domnul Branişe Bogdan. 
         Domnul Matei Victor îl propune pe domnul Mărăscu Claudiu. 
         Domnul Bulai Daniel propune pe doamna Popescu Maria Iulia. 
         Se împarte fiecarui consilier câte un buletin de vot, solicitându-se consilierilor  să 
înscrie pe buletinul  de vot  cele trei  candidaturi, și să opteze prin vot secret pentru unul 
dintre candidaţi. 
         Se introduc voturile în urnă, iar după numărarea voturilor, domnul Zafton Dumitru-
Cristian, preşedintele comisiei de validare anunţă că doamna Popescu Maria Iulia a întrunit 
5 voturi pentru, domnul Branişte Bogdan a întrunit 4 voturi pentru, domnul Matei Victor 3 
voturi pentru (un vot a fost nul, iar domnul Istrate Mihăiţă  nu a votat, fiind ieşit din sală). 
 Doamna secretar general sesizează Consiliul că la proiectul nr. 4 niciunul  dintre 
candidaţi nu a întrunit majoritatea legală, (neîndeplinindu-se cvorumul) pentru a face parte 
din comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii învăţămantului la Liceul ,,Carol I’’ Bicaz.  
     Membrii Consiliului Local hotărăsc să opteze pentru primii doi consilieri care au 
întrunit cele mai multe voturi și să continuie procedura de selecţie.  
     Se împarte fiecărui consilier câte un buletin de vot, solicitându-se să înscrie pe 
buletinul de vot  cele două candidaturi (Popescu Maria Iulia, care a intrunit iniţial 5 voturi 
pentru şi Branişte Bogdan, care a întrunit iniţial 4 voturi pentru) urmând ca prin vot secret să 
se opteze pentru unul din cei doi candidati.  
         După votarea şi numărarea voturilor, domnul Zafton Dumitru- Cristian, preşedintele 
comisiei de validare anunţă că doamna Popescu Maria Iulia a întrunit 8 voturi pentru, iar 
domnul Branişte Bogdan a întrunit 4 voturi pentru (un vot fiind nul).  
        Prin urmare, reprezentantul consiliului local în  Comisia pentru evaluarea şi asigurarea 
calităţii învăţământului din cadrul Şcolii gimnaziale ,,Regina Maria’’ Bicaz este doamna 
Popescu Maria Iulia 
        În sala de şedinţă se prezintă domnul consilier Florea Constantin, întrunind  numărul 
consilierilor prezenţi la 14 ( fără domnul Istrate Mihăiţă, care este  ieşit din sală). 
        Se trece la proiectul nr. 5 al ordinei de zi, privind desemnarea  reprezentanţilor 
Consiliului local în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale ,,Regina Maria”  Bicaz. 
        Domnul preşedinte de şedinţă solicită consilierilor să facă  propuneri pentru 
desemnarea  primului membru din consiliul de administraţie. 
       Doamna Budacă Florica îl propune pe domnul Apopei Mihai. 
       Domnul Mărăscu Claudiu îl propune pe domnul Istrate Mihăiţă.       
       Nu mai sunt alte propuneri. 
       Se împarte fiecărui consilier câte un buletin de vot, solicitându-se consilierilor să înscrie 
pe buletinul  de vot  cele două candidaturi propuse şi să opteze prin vot secret pentru unul 
dintre candidați. 
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       După vot, se introduc voturile în urnă, iar domnul Zafton Dumitru- Cristian, preşedintele 
comisiei de validare, după numărarea voturilor  constată că domnul Apopei Mihai a întrunit 
9 voturi pentru, iar domnul Istrate Mihăiţă  a întrunit 5 voturi pentru( nefiind în sală). 
       Prin urmare, primul reprezentant în consiliul de administratie al Şcolii Gimnaziale 
,,Regina Maria”  Bicaz este domnul Apopei Mihai. 
      Domnul preşedinte  de şedinţă solicită consilierilor  să facă  propuneri pentru cel de-
al doilea membru în consiliul de administraţie. 
     Domnul Ursu Viorel îl propune pe domnul Mărăscu Claudiu-Constantin. 
     Domnul Zafton Dumitru Cristian îl propune pe domnul Bulai Daniel. 
     Se împarte fiecărui consilier câte un buletin de vot, solicitându-se să înscrie pe 
buletin de vot cele două  candidaturi şi să opteze prin vot secret pentru unul din candidaţi.  
     După ce și-a exprimat opțiunea, fiecare consilier introduce buletinul de vot în urnă, 
iar domnul Zafton Dumitru-Cristian, preşedintele comisiei de validare, după numărarea 
voturilor, constată că domnul Bulai Daniel a întrunit  9 voturi pentru, iar domnul Mărăscu 
Claudiu- Constantin a întrunit 5 voturi pentru. 
     Prin urmare, cel de-al doilea reprezentant al consiliului local în consiliul de 
administraţie al acestei şcoli este domnul Bulai Daniel. 
    După dezbaterea proiectului nr. 5, domnul consilier Istrate Mihăiţă revine în sala de 
şedinţă, iar numărul consilierilor prezenţi este de 15 (totalul consilierilor în funcţie).  
    Domnul Istrate Mihăiţă îşi reia locul în cadrul comisiei de validare, eliberându-l de 
aceste sarcini pe domnul Matasă Iulian-Traian (care l-a substituit temporar). 
     Se trece la proiectul nr. 6 al ordinei de zi. 
    Domnul preşedinte de şedinţă,  Matasă Iulian Traian cere consilierilor să facă 
propuneri pentru reprezentantul Consiliului Local în Comisia de monitorizare şi control a 
achiziţiilor publice constituite în cadrul Liceului ,,Carol I” Bicaz. 
      Domnul Istrate Mihăiţă îl propune pe domnul Bulai Daniel. 
      Domnul Florea Constantin îl propune pe domnul Apopei Mihai. 
      Se împarte fiecărui consilier câte un buletin de vot, solicitându-se să înscrie pe 
buletin de vot  cele două  candidaturi  şi să opteze prin vot secret pentru un singur candidat.  
      După votarea şi numărarea voturilor, domnul Zafton Dumitru Cristian anunţă 
Consiliul Local că, domnul Apopei Mihai a întrunit 9 voturi pentru, domnul Bulai Daniel a 
intrunit 4 voturi pentru, 2 voturi fiind nule.  
      Prin urmare, reprezentantul Consiliului Local în Comisia de monitorizare şi control a 
achiziţiilor publice constituite în cadrul Liceului ,,Carol I” Bicaz este domnul Apopei Mihai. 
      Domnul preşedinte de şedinţă  prezintă proiectul nr.7. 
      Cele 3 comisii de specialitate prezinta aviz favorabil.  
      Domnul consilier Matei Victor întreabă care este destinaţia veniturilor care se vor 
încasa din vânzarea lemnului şi este de părere că aceşti bani ar trebui alocaţi unor proiecte. 
      Domnul primar îi răspunde domnului Matei Victor ca banii se introduc ca şi venituri, 
în bugetul local  şi îi comunică  domnului Matei Victor că dacă doreşe sa iniţieze unele 
proiecte de investiţii, va trebui, conform legii, să precizeze şi sursa de finanţare. 
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     Domnul Matei Victor a replicat că totuuşi, la comunaTarcău s-au adoptat unele 
proiecte de investitii, chiar dacă sursele de finanțare s-au identificat ulterior, pe parcursul 
următorilor 5 ani. 
     Supus la vot, proiectul nr. 7 este aprobat cu 14 voturi pentru şi un vot împotrivă 
(Matei Victor). 
      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. 
     Domnul preşedinte de şedinţă prezintă proiectul nr.9. 
     Cele 3 comisii de specialitate prezintă aviz favorabil. 
     Domnul consilier Matei Victor precizează că este împotriva modificării Actului 
constitutiv şi Statului ADI AQUA NEAMT, fiind de părere că   această asociaţie îşi 
modelează statutul pentru a ocoli diversele problem pe care întâmpină. 
     Supus la vot, proiectul nr.9 este aprobat cu 14 voturi pentru şi 1 vot împotrivă (Matei 
Victor). 
     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. 
     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. 
     Domnul preşedinte de şedinţă prezintă proiectul nr.12. 
     Comisiile juridică şi economic, prezintă aviz favorabil, iar Comisia de cultură solicită 
dezbateri în plen.  
     Domnul Matei Victor precizează că nu este de acord să se ,,aprobe’’ bugetul 
PUBLISERV SRL pe anii anteriori, iar domnul primar precizează că bugetul acestei societăţi 
a fost parte a bugetelor locale pe anii respectivi, bugete care au fost déjà aprobate la 
momentul respectiv, iar acum consiliul local doar își însușește bugetul aferent anilor 2017 și 
2018,aprobând totodată bugetul pe anul 2019.  
     Supus la vot, proiectul nr.12 este aprobat cu 14 voturi pentru (Domnul Matei Victor 
nu a participat la vot, motivând ca la votarea bugetelor locale pe anii 2017 si 2018 nu avea 
calitatea de consilier local). 
     Domnul preşedinte de şedinţă prezintă proiectul nr.13. 
     Cele 3 comisii de specialitate prezintă aviz favorabil. Nu sunt discuţii. 
     Supus la vot, proiectul nr. 13 este aprobat cu votul pentru al unanimităţii consilierilor. 
     Proiectul nr.14 fiind retras, se trece la ultimul punct al ordinei de zi, întrebări şi 
interpelări. 
    Se înscriu la cuvânt domnii consilieri Matei Victor, Istrate Mihăiţă, Ursu Viorel şi 
Mărăscu Claudiu. 
     Domnul Ursu Viorel ia cuvântul, informând Consiliul Local că, s-a început repararea 
drumului de la Izvoru Alb, afirmând că  este necesar ca Poliţia să informeze cetăţenii din 
zona podului de la Secu  să-şi retragă gardurile din drum şi să păstreze curăţenia. 
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    Domnul primar mulţumeşte domnului consilier Ursu Viorel pentru implicarea sa în 
rezolvarea problemelor de la Secu şi Izvoru Alb. 
    Domnul consilier Matei Victor afirmă că a trimis la comisii unele documente prin care 
solicită să se aprobe amenajarea fostului lac al pionierilor şi  amenajarea terenului de sport 
manifestându-și indignarea că  propunerile sale nu au ecou în rândul consilierilor. 
    De asemenea, domnul Matei Victor întreabă ce s-a făcut cu banii încasaţi din taxa 
edilitară, iar d-na Ruscanu Dumitrita, şef serviciu financiar- contabil îi răspunde că în 
perioada mandatelor de primar ale domnului Catrinoiu Constantin, banii s-au direcţionat 
către amenajarea cartierului Mărceni.  
    Domnul Matei Victor informează că în zonele străzilor Dimitrie Leonida  şi Primăverii 
trebuiesc amenajate parcări şi locuri de joacă pentru copii, că trebuiesc reamenajate spaţiile 
din jurul blocurilor, iar domnul primar informează că pentru locul de joacă din Mărceni s-au 
cumpărat  circa 20 de plase de gard şi s-au montat în locul celor distruse. 
    Domnul primar informează că din taxa edilitară nu s-au adunat aşa multi bani, 
încasându-se mai puţin de 10 000 lei/an. 
    De asemenea, domnul Matei Victor întreabă dacă  sunt facilităţi la plata gunoiului 
pentru asistaţii social, iar doamna Croitoru Alina inspector în cadrul Serviciului Contabilitate, 
mentionează că unele facilităţi la plata gunoiului au doar veteranii de război. 
   Domnul Matei Victor informează Consiliul că,  din câte cunoaşte,  din Spital pleacă 
un medic de la UPU, iar doamna Croitoru Alina îi răspunde că din câte ştie, pleacă  doamna 
doctor Creţu, din motive personale. 
   Domnul Matei Victor reaminteşte Consiliului că trebuie achiziţionată camera de 
filmat, pentru filmarea şi înregistrarea şedintelor de Consiliu local. 
   Domnul Istate Mihăiţă  se interesează  dacă s-a scos la concurs postul de secretar 
general al consiliului local, iar domnul primar îi răspunde că în ceea ce priveşte postul de 
secretar general, se va urma procedura legală.  
 Domnul consilier Istrate Mihăiță își cere scuze pentru neînțelegerile din ședințe și 
informează consiliul local că probabil până la alegerile locale, cu siguranță se vor perpetua, 
ședințele urmând să fie tensionate.  
   Domnul consilier Mărăscu Claudiu întreabă pe doamna Ruscanu Domitrita, şef 
serviciu financiar-contabil, câţi bani s-au cheltuit pentru investiţii în anul 2019, iar doamna 
Ruscanu îi raspunde că s-au cheltuit din bugetul local în jur de  400000 lei, în principal  
pentru cofinanţarea unor proiecte mai vechi. 
    Domnul Mărăscu Claudiu întreabă dacă există un supraveghetor sau un responsabil 
cu securitatea instalaţiilor de la locurile de joacă pentru copii, pentru a se preveni 
eventualele accidente, iar domnul primar îi răspunde că nu există o asemenea persoană 
dar periodic se fac controale de către poliţia locală, iar aparatele sunt inspectate periodic de 
personalul din cadrul Agenţiei Naţionale de Protecţiea Consumatoruluiși cel din cadrul 
Compartimentului Administrativ. 
    Domnul primar informează că s-au reparat unele echipamente deteriorate și că s-a 
completat cu nisip locurile de joacă, acolo unde a fost cazul, s-au efectuat lucrări de 
dezinfecție a locurilor de joacă din Dodeni și Mărceni. 
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    Domnul Matasă Iulian Traian precizează la rândul său că se distrug unele 
echipamente din locurile de joacă, unele bănci din oraş sunt parţial distruse sau putrede şi 
trebuiesc înlocuite, iar domnul primar le solicită consilierilor să facă asemenea sesizări  
atunci când se va întocmi proiectul de buget local, pentru că necesitățile de resurse 
financiare și materiale să fie cuprinse în viitorul buget. 
    Domnul consilier Istrate Mihăiţă se adresează domnului consilier Oprea Dragomir, 
afirmând că  atunci când s-a închis Spitalul Bicaz, domnul Oprea care era consilier local, ar 
fi trebuit să propună şi atunci scoaterea proiectului (cu închiderea spitalului) de pe ordinea 
de zi. 
    Domnul Oprea Dragomir  îi răspunde că a fost un sustinător  frecvent menţinerii 
Spitalului, că chiar dumnealui a redactat o interpelare pentru un deputat din Parlamentul 
Romaniei în favoarea menţinerii Spitalului, întrucât în acest spital s-au format de-a lungul 
anilor mulţi medici buni, care au salvat multe vieti. La vremea respectivă nu era consilier 
local. 
     Susţine că a solicitat scoaterea de pe ordinea de zi a proiectului nr.14 tocmai pentru 
ca acest proiect să fie mai bine fundamentat. 
     Domnul Postolache Vasile (participant la şedinţă ca invitat) întreabă când vor apare 
pe site-ul primăriei ultimele procese verbale de şedinţă, întrucât din iunie 2019, aceste 
procese verbale nu au mai fost postate pe site, iar doamna secretar general Pop-Răzbuc 
Adriana îi răspunde că se vor publica toate procesele verbale de şedinţă.  
    Domnul Postolache Vasile sesizează Consiliul cu privire la faptul că după lucrul la 
rețeaua de gaz, pe patru străzi au rămas mormane de gunoi şi moloz, iar domnul primar îi 
răspunde că problema sesizată este în răspunderea Delgaz Grid și lucrările se vor finaliza 
odată cu punerea în funcțiune a noii rețele. 
   Domnul Matei Victor precizează că trebuie să fie ajutat în promovarea unor proiecte, 
iar domnul Istrate Mihăiţă este de părere că proiectele la care domnul Matei Vicor se referă, 
trebuiesc incluse, ca şi costuri,  în bugetul local. 
   În încheiere,  domnul primar Nicolae Sălăgean ia cuvântul, mulţumind consilierilor 
pentru sprijinul acordat în anul care se încheie, le urează la toţi să aibă parte de sănătate şi 
fericire în familie şi le adresează fiecaruia un călduros ,, La mulţi ani!’’ 
    Şedinţa de încheie. 
  
  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                         SECRETAR GENERAL 
        Matasă Iulian Traian                                Pop-Răzbuc Adriana Marinela 
 
 
 

 
Redactat: 

Av. Ţăranu Vasile 
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