
 

1 

 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BICAZ 

 

PROCES VERBAL 

al şedinţei ordinare din data de  

26.09. 2019 orele 15,00 
 

 

 

         Consiliul local al oraşului Bicaz s-a întrunit în şedinţă ordinară, azi 26.09.2019, în  sala de şedinţe 

de la blocul ANL, fiind convocat prin  dispoziţia Primarului nr. 185 din 20.09.2019, cu următoarea 

ordine de zi: 

 1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă; 

 2. 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 componența 

comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii; 

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

licitaţie publică a unor suprafețe de teren din domeniul privat al oraşului Bicaz; 

 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea  prelungirii Acordului de Asociere  a Oraşului Bicaz cu 

Judeţul Neamţ  şi comunele Ceahlău, Grinţieş, Pioiana Teiului, Farcaşa, Taşca, Borca, Hangu, Dămuc, 

Bicaz Chei, Bicazu Ardelean,  Tarcău şi Pipirig, în vederea  susţinerii cheltuielilor de  funcţionare a 

Unităţii de asistenţă medico-socială Ceahlău; 

 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea înregistrării în domeniul privat al oraşului Bicaz a 

suprafeţei de 875 m.p. teren; 

 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii, în două loturi, a unui teren din domeniul privat 

al oraşului Bicaz; 

 7. Proiect de hotărâre privind alocarea din bugetul local a sumei de 18.900 lei, reprezenând 

costurile de întreţinere în internatul şcolar al Liceului ,,Carol I’’ Bicaz, în perioada anului şcolar 2019-

2020, a unui număr de 6 elevi; 

 8. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local, în Consiliul de 

Administraţie al Şcolii Gimnaziale ,,Regina Maria’’ Bicaz; 

 9. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local în comisia de 

monitorizare şi control a achiziţiilor publice constituite în cadrul Liceului ,,Carol I” Bicaz; 

         10. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare şi a Raportului privind  activitatea 

Societăţii Comerciale PUBLISERV BICAZ SRL pe Semestrul I al anului 2019; 

        11. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare şi aprobarea vânzării unei suprafețe 

de teren din domeniul privat al oraşului Bicaz; 

         12. Proiect de hotărâre privind anularea accesoriilor în cazul obligaţiilor bugetare restante la 31 

decembrie 2018, datorate bugetului local al oraşului Bicaz. 

         13.  Întrebări, interpelări. 

         La începutul şedinţei sunt prezenţi 12 din cei 15 consilieri, absenţi motivat fiind domnii 

Apostolescu Daniel, Butnatru Nicu (viceprimar) şi Matasă Iulian Traian. 

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

specialitate al primarului. 

         Doamna secretar general Pop-Răzbuc Adriana Marinela, întreabă dacă mai sunt obiecţiuni la 

procesul verbal al şedinţei ordinare din 29 august 2019. 

         Domnul consilier Matei Victor precizează că trebuie menţionat în procesul verbal al şedinţei 

trecute că a solicitat contractele şi documentaţia privind delegarea gestiunii serviciului de apă şi 

canalizare şi că a solicitat cumpărarea unei camere video pentru înregistrarea şedintelor consiliului local 

şi nu a primit răspuns la solicitarea sa. 
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        Domnul consilier Ursu Viorel precizează (fără a solicita menţionarea în procesul verbal al 

şedinţei trecute) că  de supravegherea  beneficiarilor de ajutor social se ocupă domnul Păun Alfred şi nu 

domnul Petruţ Popovici, aşa cum a fost informat, că doreşte ca domnul Păun Alfred să-i pună pe aceşti 

oameni la treabă. 

 Domnul primar îi răspunde domnului Matei Victor că a înaintat solicitarea sa de cumpărare a 

unei camere video, la doamna Dumitriţa Ruscanu, şef serviciu financiar-contabil, iar domnului Ursu 

Viorel confirmă că domnul Păun Alfred este persoana care se ocupă de supravegherea persoanelor 

beneficiare de ajutor social şi asigură Consiliul că o să verifice munca d-lui Păun. 

        Domnul primar solicită a se ataşa la dosarul de şedinţă din 29 august 2019 anunţul de presă 

privind finalizarea proiectului de iluminat public. 

        Domnul primar prezintă ordinea de zi şi o supune aprobării Consiliului, iar Consiliul o aprobă cu 

votul pentru al unanimităţii consilierilor prezenţi. 

 Pentru proiectul nr.1, doamna secretar general Pop-Răzbuc Adriana informează Consiliul că 

mandatul de preşedinte de şedinţă al domnului consilier Bulai Daniel a încetat şi că trebuie ales un nou 

preşedinte de şedinţă. 

        Domnul consilier Apopei Mihai propune ca preşedinte de şedinţă să fie domnul consilier Zafton 

Dumitru-Cristian. Nu mai sunt alte propuneri. 

        Supusă la vot, propunera domnului Apopei Mihai este aprobată cu votul pentru al unanimităţii 

consilierilor prezenţi. 

 Lucrările ședinței sunt preluate de către președintele de ședință nou ales, domnul Zafton 

Dumitru-Cristian care prezintă proiectul nr.2. 

        Domnul primar informează Consiliul că, spre deosebire de anul trecut, în consiliile de 

administraţie se aleg 2 reprezentanţi ai consiliului local, în  loc de 3. 

      Domnul preşedinte de şedinţă propune vot secret, iar consilierii sunt de acord, în unanimitate. 

      Domnul consilier Florea Constantin propune ca din consiliul de administraţie al Liceului ,,Carol 

I’’ Bicaz, să  facă parte consilierii Apopei Constantin şi Budacă Florica. 

      Domnul consilier Oprea Dragomir propune că din comisia pentru evaluarea calităţii 

învăţământului să facă parte doamna consilier Popescu Iulia având în vedere că este profesoară la liceu. 

Nu mai sunt alte propuneri. 

      Doamna secretar general  Pop-Răzbuc Adriana, împarte fiecărui consilier  câte două buletine de 

vot, având înscrise în clar, opţiunile ,,da’’ şi ,,nu’’, precizând că fiecare consilier trebuie să scrie pe unul 

din buletine cele două candidaturi pentru Consiliul de administraţie, iar pe celalalt bilet numele doamnei 

Popescu Iulia, candidatul unic pentru comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii învăţământului. 

        După vot, consilierii împăturesc voturile, (cu partea scrisă în interior) şi se depun pe masa 

preşedintelui de şedinţă, voturile pentru consiliul de administratie fiind depuse separat de voturile pentru 

comisia pentru asigurarea calităţii. 

        Domnul preşedinte de şedinţă numără mai întâi voturile pentru Consiliul de administraţie, 

costatând că sunt 12 voturi cu optiunea ,,da’’ (,,pentru’’), echivalentul  votului  unanim al consilierilor 

prezenţi. 

        Domnul preşedinte de sedinţă numără apoi voturile pentru reprezentantul consiliului local în 

cadrul comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii, înregistrându-se 12 voturi ,,da’’ (,,pentru’’), 

echivalenul votului unanim  al consilierilor prezenţi. 

        Aşadar, reprezentanţii aleşi ai consiliului local în consiliul de administraţie al Liceului ,,Carol I’’ 

Bicaz, sunt consilierii Apopei Mihai şi Budacă Florica, iar reprezentantul ales pentru comisia  pentru 

evaluarea şi asigurarea calității  este doamna consilier Popescu Iulia. 

       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 11 voturi pentru şi o abţinere  

(Matei Victor). 
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       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 12 voturi pentru, reprezentând unanimitatea 

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, reprezentând unanimitatea 

consilierilor prezenţi. 

      După votarea proiectului nr.5, în sala de şedintă se prezinţă domnul consilier Matasă Iulian 

Traian, aşa încât numărul consilierilor prezenţi este de la 13. 

      Domnul preşedinte de şedinţă prezintă proiectul nr.6. 

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

dezbateri în plen. 

      Domnul consilier Istrate Mihăiţă cere lămuriri, iar domnul primar precizează că terenul în cauză 

se va dezmembra în 2 loturi: unul măsurând 12 m.p., iar altul, măsurând 1187 m.p. 

     Supus la vot, proiectul nr.6 este aprobat cu 9 voturi pentru şi 4 abţineri (Mătasă, Iulian, Mărăscu 

Caudiu, Istrate Mihăiță, Matei Victor). 

     Domnul preşedinte de şedinţă prezintă proiectul nr.7. 

     Cele 3 comisii de specialitate prezintă aviz favorabil.  

     Domnul Oprea Dragomir remarcă faptul că trei dintre copiii beneficiari ai facilităţilor ce se 

aprobă de către consiliul local sunt din familia Vighidrin din satul Secu. 

      Domnul primar afirmă că nu toţi elevii ajutaţi în acest fel, anul trecut au promovat examenul de 

bacalaureat, iar domnul Apopei Mihai constată că e bine că aceşti elevi au absolvit totuşi liceul.  

     Supus la vot, proiectul nr.7 este aprobat cu 13 voturi pentru, reprezentând unanimitatea 

consilierilor prezenţi. 

     Domnul preşedinte de şedinţă prezintă proiectul nr.8 şi propune vot secret, iar consilierii sunt 

de acord, în unanimitate. 

      Doamna consilier Budacă  Florica propune ca din consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale 

,,Regina Maria’’ Bicaz să facă  parte consilierii Apopei Mihai şi Bulai Daniel, iar domnul Mărăscu 

Claudiu  propune ca din consiliul de administraţie să facă  parte domnul Istrate Mihăiţă. 

     S-a votat individual, în mod secret, după următoarea procedură: 

     S-au distribuit fiecărui consilier câte 3 buletine de vot (câte un buletin pentru fiecare candidat 

propus), votanţii  urmând să înscrie pe fiecare buletin numele şi prenumele unui singur candidat  şi  să -

şi exprime în mod clar  opţiunea de vot (opţiunile ,,da’’ sau ,,nu’’, fiind înscrise  pe fiecare buletin) 

     După votare, s-au depus pe masa preşedintelui de şedinţă câte 3 buletine împăturite, separat câte 

un buletin pentru fiecare candidatură. 

     După numărarea voturilor de către preşedintele de şedinţă a rezultat următoarea situaţie: 

    - Domnul Apopei Mihai a întrunit 11 voturi pentru şi 2 voturi împotrivă; 

    - Domnul consilier  Bulai Daniel a întrunit  9 voturi pentru, 3 voturi împotrivă şi un vot nul (pe motiv 

că s-a înscris un alt nume pe un buletin de vot,  ce nu figura printre candidaţii propuşi); 

   - Domnul consilier Istrate Mihăiță a întrunit 4 voturi pentru şi 9 voturi împotrivă. 

    În concluzie, cei doi consilieri aleşi să facă parte din consiliul de administraţie al Şcolii 

Gimnaziale ,,Regina Maria’’ Bicaz sunt domnii Apopei Mihai şi Bulai Daniel. 

    Domnul preşedinte de şedinţă prezintă proiectul nr.9. 

    Domnul consilier Apopei Mihai face un bilanţ  al comisiei de monitorizare şi control a 

achiziţiilor publice constituite în cadrul Liceului ,,Carol I” Bicaz, arătând că în perioada de monitorizare 

s-au făcut economii importante la lemn de foc,  alimente şi diverse materiale,  faţă de perioada 

anterioară,  când aceste achiziţii publice nu au fost monitorizate.  
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      Informează Consiliul că Liceul ,,Carol I” Bicaz a luat măsuri disciplinare împotriva domnului  

administrator Văideanu Vasile, măsuri care sunt în totală contradicție cu hotărârile consiliului de 

administrație al liceului.  

      Domnul consilier Zafton Dumitru Cristian, preşedinte de şedinţă, propune vot deschis, iar 

consilierii sunt de acord în unanimitate. 

      Domnul consilier Branişte Bogdan, propune ca reprezentant al Consiliului Local în comisia de 

monitorizare şi control a achiziţiilor publice constituite în cadrul Liceului ,,Carol I” Bicaz să  fie domnul 

Apopei Mihai.  

 Nu mai sunt alte propuneri. 

      În urma votului deschis, s-au înregistat 12 voturi pentru şi o abţinere (Apopei Mihai), vot în  

urma căruia reprezentantul cosiliului local în comisia de monitorizare şi control a achiziţiilor publice 

constituite în cadrul Liceului ,,Carol I” Bicaz a fost ales domnul Apopei Mihai. 

      Domnul Istrate Mihăiţă se arată nemulţumit de procedura de vot la proiectele 2, 8 şi 9 şi afirmă 

că va contesta aceste hotărâri. 

      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 13 voturi pentru, reprezentând unanimitatea 

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 12 voturi pentru şi o abţinere (Matei Victor). 

      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 12 voturi pentru şi o abţinere (Matei Victor). 

      Se trece la punctul nr.13 al ordinei de zi, privind întrebări, interpelări. 

      Ia cuvântul domnul consilier Mărăscu Claudiu-Constantin şi întreabă dacă S.C. PUBLISERV 

BICAZ SRL a  întocmit  o evidenţă  a încasării taxelor de parcare şi  a taxelor din încasate în port în  

lunile iunie, iulie, august, arătând ca banii încasaţi   sunt necesari pentru amenajarea portului. 

      Doamna Apopei Maria Valentina, administrator al S.C. PUBLISERV BICAZ SRL, prezentă și 

dumneaiei la ședință, afirmă că va prezenta această situaţie. 

      Domnul consilier Mărăscu Claudiu Constantin afirmă că a văzut două persoane care încasau 

taxa de parcare, iar doamna administrator îi răspunde că este un singur încasator, doamna Ailincăi 

Maria, care a fost doar ajutată uneori de soțul dânsei, Stan Gheorghe.  

     Doamna administrator informează că în zona portului se face curăţenie săptămânal și sezonier se 

dezăpezește, s-au acoperit cu bitum toate gropile, s-au adus 5 coşuri noi de gunoi care urmează a fi 

personalizate și amplasate. 

     Domnul consilier Mărăscu Claudiu Constantin întreabă pe d-na administrator dacă în zona 

portului se are în vedere şi amplasarea de toalete ecologice, iar dumneaei îi răspunde că urmează să 

analizeze această posibilitate. 

     Domnul consilier Ursu Viorel întreabă dacă un domn pe nume David care lucrează în cadrul  

S.C. PUBLISERV BICAZ SRL ar putea fi repartizat  o lună la Secu şi Izvoru Alb, să facă curăţenie,  iar 

domnul primar îi răspunde că domnul David este un om muncitor, și deși doamna administrator  de la 

S.C. PUBLISERV BICAZ SRL are încă nevoie de el, în principiu e de acord să-l repartizeze temporar la 

Secu şi Izvoru Alb. 

     Domnul consilier Ursu Viorel se interesează de excavator, iar domnul primar îi răspunde că 

excavatorul va ajunge şi la Secu şi Izvoru Alb. 

     Domnul consilier Matei Victor îl întreabă pe domnul primar care este persoana care îndrumă  

consilierii  să  întocmească  proiectele de hotărâri, iar domnul primar  îi  răspunde că,  în funcţie de 

obiectul proiectului de hotărâre, atât iniţiatorul proiectului, cât şi compartimentul de resort din cadrul 
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aparatului de specialitate al primarului, trebuie să urmeze procedura prevăzută la art.136 din Codul 

administrativ. 

     Domnul consilier Matei Victor întreabă pe domnul primar când se vor reabilita bazele sportive, 

iar domnul primar îi răspunde că executivul local  este deschis la această iniţiativă şi  o va avea în vedere  

atunci  când se vor identifica resursele financiare, precizând totodată că trebuie respectate procedurile 

legale din punct de vedere financiar. 

     Domnul primar informează Consiliul Local că, aşa cum s-a specificat în comunicatul de presă, s-

a definitivat proiectul reabilitării iluminatului public în oraşul Bicaz, că s-a respectat întocmai ghidul de 

finanţare al acestui proiect, dar că mai sunt de clarificat unele chestiuni de natură financiară. 

    Domnul primar informează Consiliul că în viitorul apropiat va urma convocarea unei şedinte 

extraordinare pentru rectificarea bugetului local. 

    Domnul consilier Matei Victor se arată nemulţumit că nu i s-a pus la dispoziţie documentaţia 

actualizată  privind concesionarea serviciului  de apă şi canalizare, iar domnul primar îi răspunde că ADI 

AQUA NEAMŢ are întreaga documentaţie actualizată , iar copii ale unor  documente s-au comunicat şi 

UAT-urilor componente ale acestei asociaţii. 

     Domnul consilier Matei Victor afirmă  că au fost probleme cu predarea documentelor şi a 

ştampilei de la vechea conducere, la noua conducere a unei asociatii de proprietari şi că primăria ar fi 

trebuit să intervină, iar domnul primar îi răspunde că primăria doar îndrumă asociaţiile de proprietari, 

dar nu e organ coercitiv, nu poate obliga vechea conducere să predea stampila şi documentele, iar 

domnul Zafton Dumitru Cristian  afirmă că preşedintele este ales de adunarea generală a proprietarilor 

condominiului şi că adunarea generala sau organele de conducere nou alese ale asociatiei sunt 

commpetente să sesizeze organele în drept, cu privire la situaţia menţionată. 

      Domnul Matei Victor afirmă că ar fi de dorit contorizarea individuală a utilităţilor, pentru fiecare 

proprietar din condominiu. 

      Domnul Matei Victor informează Consiliul că firma de salubrizare nu ridică la timp gunoiul, iar 

domnul primar îi raspunde că a făcut tot posibilul pentru reglementarea situatiei, aşa încât, începând de 

săptamâna viitoare, gunoiul se va ridica de două ori pe săptămână.  

     Domnul primar aduce la cunostinţa Consiliului că din discuţiile pe care le-a avut cu 

reprezentanţii firmei de salubritate, a rezultat că această firmă intenţionează acţionarea în  judecată a 

autorităţilor locale,  pentru recuperarea restanţelor la plata serviciului, cât şi  pentru neadoptarea 

hotărârii de consiliu local  privind majorarea tarifelor. 

    Domnul consilier Istrate Mihăiţă afirmă că există un regulament al serviciului de salubrizare, 

care trebuie respectat întocmai de către operator. 

    Domnul Matei Victor afirmă că ar trebui amplasate camere de luat vederi la platformele de 

gunoi, întrucât vin cetăţeni din alte zone şi lasă gunoi în containerele orașului Bicaz, că a observat chiar 

pe cineva din Tarcău care a lăsat gunoiul aici în oraș. 

    De asemenea, afirmă că operatorul de salubrizare trebuie să facă demersuri şi să încheie 

contracte individuale cu cetăţenii care încă nu au încheiat contract.  

    Afirmă că operatorul de salubrizare nuare voie să amestece gunoiul selectat cu cel menajer. 

    Domnul consilier Oprea Dragomir ridică problema prezenţei consilierilor la şedinţele pe comisii, 

afirmând că absenţele nu sunt permise, întrucât fiecare consilier a depus un jurământ.  Întreabă dacă 

domnul consilier Matei Victor cunoaşte maşina din Tarcău care a descărcat gunoi în containerele din 

Bicaz.   

     De asemenea, domnul Oprea Dragomir informează că doi cetăţeni ai Republicii Moldova, 

deţinători de garaj,  i-au reproşat că li s-a spart o conductă de apă ce traversa subteranul garajului, 

conductă despre care nu stiau ca există, pentru că autorităţile locale nu i-au informat despre existenţa ei, 

dar între timp, problema s-a rezolvat, prin repararea conductei. 
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   Domnul Oprea Dragomir afirmă că la Şcoala Gimnazială ,,Regina Maria’’ Bicaz există 

reprezentant al Consiliului Local  în Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii Educaţiei şi că n-

ar mai fi necesar să se aleagă un altul pentru anul şcolar 2019-2020. 

   Domnul consilier Istrate Mihăiţă afirmă că domnul primar nu i-a răspuns dacă s-a scos postul de 

secretar general la concurs, iar domnul primar îi răspunde că a specificat și în ședința anterioară, că 

deocamdată s-a numit secretar general interimar pe o perioadă de 6 luni, potrivit avizului ANFP. 

 În continuare, domnul Matei Victor explică absenţa sa de la unele şedinţe pe comisii, arătând că 

este ocupat cu serviciul dumnealui şi precizează că atunci când a absentat, nu a pretins să fie plătit. 

    Nemaifiind probleme de discutat, domnul preşedinte de şedinţă declară şedinţa închisă. 

 

  PREŞEDINTE DE ŞEDINTA                                   SECRETAR GENERAL   

     Dumitru- Cristian Zafton                                    Adriana Marinela Pop–Răzbuc 

 

 

 

 

 

Redactat: 

av. Vasile Ţăranu 




