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CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BICAZ 
 

PROCES VERBAL 
al şedinţei ordinare din  
28.11. 2019, orele 15,00 

 
 
        Consiliul local al oraşului Bicaz s-a întrunit în şedinţă ordinară, azi 31.10.2019, ora 
15,00, în  sala de şedinţe de la blocul ANL, fiind convocat prin  dispoziţia Primarului nr. 260  
din 22.11. 2019, cu următoarea ordine de zi: 
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea înregistrării în domeniul privat al oraşului 
Bicaz a suprafeţei de 246 m.p. teren; 
 2. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 158  din 24.11.2016 privind 
atribuirea şi încheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activităţi 
componente ale serviciului de salubrizare a unităţilor administrativ-teritoriale, membre ale 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMŢ”, din Zona 4, judeţul Neamţ; 
 3. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2020; 
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului şi a  Caietului de sarcini  
pentru prestarea activităţii de deratizare, dezinfecţie şi dezinsecţie, pentru combaterea 
vectorilor şi dăunătorilor de pe raza oraşului  Bicaz, judeţul Neamţ; 
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţiei  de  bunuri şi  servicii  pentru ,, 
Activităţi festive  cu ocazia Zilei Naţionale a României şi sărbătorilor de iarnă 2019-2020’’ în 
cadrul U.A.T.  Oraşul Bicaz judeţul Neamţ; 
 6. Proiect de hotărâre  privind modificarea şi completarea  HCL nr.117 din 
22.12.2005 privind înfiinţarea, organigrama  şi numărul de personal ale  Serviciului Voluntar 
pentru Situaţii de Urgenţă  al Oraşului Bicaz  judeţul Neamţ; 
          7. Întrebări, interpelări. 
          Sunt prezenti toţi cei 15 consilieri aleşi. Este prezent domnul primar Nicolae 
Sălăgean, însoţit de un număr de persoane din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului. Sunt prezenţi ca invitaţi domnul Claudiu Pădure, director executiv al ADI 
ECONEAMŢ, însoţit de doamna Ioana Bontaş, inginer în cadrul acestei asociaţii, domnul 
Bogdan Seto, reprezentant al ,,Green Point Management’’ (un OIREP-organizaţie care 
implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă  aproducătorului), domnul Niculescu 
Iulian, cetătean al oraşului Bicaz, însoţit de un alt cetăţean ( Ailenei Florin), domnul Asavei 
Ion-bibliotecar şi un corespondent reprezentant al ziarului local  Monitorul de Neamţ. 
         Doamna Pop Răzbuc Adriana Marinela, secretar general, întreabă pe domnii consilieri 
dacă sunt obiecțiuni în ceea ce priveşte redactarea proceselor verbale ale şedinţelor  
anterioare din  31.10.2019 (şedinţă ordinară ) şi  din 21.11.2019 (şedinţă extraordinară). 
         Domnul consilier Matei Victor apreciază că unele susţineri ale sale din cadrul  
şedinţelor au fost consemnate inexact .  



2 

 

 Întrebat ce observaţii are de făcut, domnul Matei Victor sustine că  nu-şi aminteşte  
cu exactitate toate  discuţiile, dar  apreciază că  redarea luării sale de cuvânt  este inexactă. 
           Domnul consilier Matei Victor solicită ca înaintea şedinţei pe comisii să-i fie 
comunicate pe e-mail materialele de şedinţă.  
Nu mai sunt alte observaţii la cele două procese-verbale. 
           Se supun la vot, pe rând, cele două procese verbale, iar acestea sunt aprobate, 
fiecare în parte, cu 14 voturi pentru şi o abţinere (Matei Victor, abţinere pentru ambele  
procese-verbale), după care cele două dosare de şedinţă sunt legate, numerotate şi 
sigilate, conform legii. 
 Domnul primar Nicolae Sălăgean salută consilierii şi invitaţii, le mulţumeşte pentru 
prezenţă şi propune suplimentarea ordinei de zi cu proiectul nr. 6, un proiect care se impune 
a fi adoptat cât mai urgent. 
          Se supune la vot suplimentarea ordinei de zi, iar suplimentarea este aprobată cu 
votul pentru al unanimitatii consilierilor. Prezinta apoi ordinea de zi ( continând proiectul nr. 
6) și o supune la vot, iar aceasta este aprobată cu votul pentru al  unanimităţii  consilierilor, 
după care domnul consilier Zafton Dumitru-Cristian, preşedinte de şedinţă, preia 
conducerea şedintei şi dă cuvântul domnului Claudiu Pădure, director executiv  al ADI 
ECONEAMŢ. 
           Domnul Claudiu Pădure, ia cuvântul, pentru a explica motivele de creştere a preţului 
pentru colectarea şi transportul gunoiului menajer ( punctul nr. 2 al ordinei de zi). 
           Domnul Pădure susţine că noile tarife au la baza reglementările din OUG nr. 
74/2018, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a 
Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de 
ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu 
 prin care s-au stabilit tarifele diferenţiate, respectiv pentru deşeuri reciclabile un preţ, iar 
pentru deşeuri reziduale, alt preţ. 
            Precizează că prin Ordinul nr.109 din 2007 al ANRSC, s-au aprobat Normele 
metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice 
serviciului de salubrizare a localităţilor, norme după care s-a ghidat operatorul de colectare, 
Edil Industry, care și-a fundamentat noile tarife. Afirmă că ADI ECONEAMT, pe parcursul a 
3 luni de la stabilirea tarifelor de către operatorul Edil Industry, a supus aceste tarife unor 
verificări la  ANRSC, Garda de Mediu, Agentia de Protecţia Mediului (Ministerul Mediului) 
pentru a vedea dacă ele sunt fundamentate corect şi nu s-au identificat erori de 
fundamentare, astfel că au fost apreciate ca  fiind corecte. 
            De asemenea, precizează că a înaintat aceste tarife UAT-urilor si nici UAT-urile nu 
au identificat erori de fundamentare, ceea ce crează premiza că ele sunt corecte. 
Desi aceste tarife par foarte mari, ele  sunt stabilite la nivel de țară.  
           Informeaza Consiliul că a discutat la nivel de federaţie ECO şi a identificat o 
procedură (variantă) optimă de plată, primăriile să colecteze banii de la populaţie, pentru   
serviciul de colectare, transport şi depozitare deșeuri menajere,  iar partea din preţ rezultată 
din reciclarea deşeurilor să se întoarcă de la Agenția Fondului pentru Mediu (AFM), prin 
OIREP-uri, înapoi la operatorul de salubrizare care va  scădea această sumă din preţurile 
facturate primăriilor. 
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           ,,Se adresează foarte des întrebarea: ,,Dacă tariful pentru reciclabile de aproximativ 
1000 lei/tonă incluzând TVA, pentru deşeuri reziduale de ce este aşa de mare?’’ 
Este mare, pentru că este exact acceaşi sumă din documentaţia pe care ADI o depune 
catre OIREP-uri şi care se întoarce înapoi la operatorul de colectare’’, a afirmat domnul 
Claudiu Pădure. 
            Domnul consilier Istrate Mihăiţă îl întreabă  pe domnul director executiv  Pădure  de 
ce trebuie să plătească cetăţenii  partea din preţ care se întoarce la primărie (prin scaderea 
ei din factură de către operatorul de salubrizare). 
           Domnul director executiv Claudiu Pădure motivează că toate UAT- urile, inclusiv UAT 
Piatra Neamţ, doresc să trecă la taxă, atât pentru persoane fizice, cât şi  pentru persoane 
juridice, primăriile vor încasa taxele, operatorul de colectare va factura direct la primării, iar 
factura va putea fi mai mică (se vor scădea banii recuperati de la valorificarea ambalajelor). 
            Domnul consilier Matei Victor afirmă că se apropie anul 2020 (când UE a impus să 
se ajungă  la 50% colectare si valorificare pentru deșeurile reciclabile)  şi este de părere că 
se forţează mărirea preţului inaintea acestui termen. Apreciază că era mai bine să se 
pregătească din timp o strategie de mărire a preţului, că această mărire trebuia precedată 
de instruirea populaţiei privind modul de colecatare. Susține că actualul operator nu a 
asigurat partea materială, nu a adus tomberoane pentru gunoi, iar din 2017, de când a 
preluat activitatea, nu a respectat caietul de sarcini, că trebuia mai întâi să procedeze la 
informarea cetăţenilor privind modul de colectare pe cele patru fracţii (plastic şi metal, 
carton, sticlă, deşeuri reziduale), apoi să asigure dotarea materială cu europubele).  
     Mentionează că legislația nu impune un preţ si că se poate plăti in functie de 
cantitatea de  deșeuri colectate și transportale. 
     Domnul director executiv Claudiu Pădure precizează că avem containere pentru cele 
patru fractii încă de la implementarea proiectului din 2017, iar d-na inginer Ioana Bontaș 
precizează că Bicazul şi alte 5 localități au preluat baza materială de la vechiul proiect 
PHARE, prin care s-a amenajat staţia de sortare de laTaşca. 
      Domnul primar Nicolae Sălăgean subliniază că nu primarul face prețurile, ca aceste 
prețuri sunt fundamentate de operatorul de salubrizare pe baza legii si a datelor ce le dețin 
în contabilitatea proprie, le înaintează spre avizare la ANRSC, care la rândul ei, le transmite 
către ADI  ECONEAMȚ, iar aceasta asociație  le înantează UAT-urilor pentru aprobarea lor 
în consiliile locale. Precizează că este periculos să dezinformăm, afirmând că primarul 
stabileste aceste tarife.  
 Până la data de 30 iunie 2019 Consiliul local avea obligația să aprobe tarifele 
propuse. 
     Domnul Claudiu Pădure precizează că era obligația ADI  ECONEAMT să trensmită UAT-
urilor fundamentarea noilor tarife, impreună cu propunerea operatorului. Precizeaza că ADI  
ECONEAMT, mai are o obligația sa încheie protocol cu OIREP-urile, iar Ministerul Mediului  
sună săptămânal să se informeze dacă s-a încheiat protocolul, răspunsul e că nu-l pot 
încheia pănă nu se aprobă tarifele de către toate UAT-urile, ori  UAT-urile Bicaz, Bicazul 
Ardelean si Poiana Teiului, din Zona 4, nu au aprobat încă aceste tarife. 
      Domnul consilier Zafton Dumitru-Cristian afirmă că a ințeles ceea ce s-a discutat,  
dar că e greu de spus cetățenilor să facă o colectare selectivă pe motiv că se intorc niste 
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bani la primarie, iar domnul  Claudiu Pădure precizează că va da cuvantul, pentru explicatii 
domnului Bogdan Seto, reprezentant al ,,Green Point’’ (un OIREP-organizaţie care 
implementează  obligaţiile privind răspunderea extinsă  aproducătorului). 
     Domnul consilier Claudiu Mărăscu îl informează pe dl Claudiu Pădure că  pe zona 
Tg. Neamt prețul pe tonă e mai mic, respectiv de 676lei/tonă/persoană/lună la deșeu 
reciclabil si 371 lei/lună la deșeuri reziduale si întreabă ce calcule s-au facut pe Zona 4 de e 
difernța așa de mare, iar domnul consilier Istrate Mihăiță face observația că prețul la Tg 
Neamț e cu peste 300 lei mai mic, ceea ce este inexplicabil. Domnul Istrate Mihaiță arată că 
în expunerea de motive  pentru mărirea tarifului  se vine cu 30 de lei în plus la tonă  față de 
ce s-a negociat in 2017, iar creșterea de preț nu se poate justifica numai invocandu-se 
creșterea salariului minim pe economie. 
 Domnul Claudiu Pădure precizează că diferența de 30 de lei pe tonă este acea 
contribuție pe economia circulară care se aplică deșeurilor reziduale care se duc la groapa 
de gunoi de la Girov, iar de la 1 ianuarie 2020 se va mari la 80 de lei/tonă, iar dacă UAT 
Bicaz nu se va mobiliza să semeze si să găsească o variantă de a aduce banii înapoi cei 
1000 lei/tonă de deșeu rezidual si să semneze contractul cu OIREP–urile va fi în 
dezavantajul UAT-ului. 
 Domnul Matei Victor explică tarifele mai mici de la Zona Tg. Neamț, prin faptul că 
operatorul din acea zonă e mai performant, are utilaje mai moderne. 
        Domnul  consilier Zafton Dumitru –Cristian intreabă dacă se va trece la taxe în loc de 
tarife cine va calcula aceste taxe, iar domnul Claudiu Pădure îi rapunde că aceste taxe se 
vor calcula de Consiliul Local și că s-a transmis un aviz favorabil din partea Consiliului 
Concurenței unde ne dă posibilitatea să putem subvenționa doar pentru persoane fizice de 
la bugetul local, unde este cazul. De asta considerăm că e bine să avem taxă și nu tarif, 
pentru că facturile vor fi făcute către primărie și nu către cetățeni. Primăria Bicaz de 
exemplu nu va mai plăti o factură pentru diferența de persoane pe care operatorul nu a fost 
în stare să le contracteze, iar în momentul de față, Bicazul are facturi restante calculate 
pentru diferența de populație.  
 Domnul Matei Victor afirmă că neîncheierea de contracte cu persoanele fizice este o 
culpă contractuală a operatorului care nu și-a trimis persoane pe teren pentru încheierea 
contractelor. 
  Domnul Claudiu Pădure întreabă ce sancțiune avem în acest caz împotriva 
operatorului, iar domnul Istrate Mihaiță e de parere că sancțiunea ar fi să nu-i aprobăm 
tarifele.  
 Domnul Matei Victor este de acord că nu primarul aproba tarifele ci consiliul local, iar 
conform contractului, delegatarul controlează delegatul, iar prețul trebuie fundamentat prin 
acordul dintre delegatar si delegat.  
        Domnul Matei Victor este de părere cp dacă în primii 2 ani ai programului oamenii ar 
fi fost informați, ei visau și în somn culoarea containerelor și nu se ajungea la situația 
prezentă când după 7 ani, doar 1% din gunoi este sortat, chiar și acest procent fiind forțat 
din pix.  
 Dl.Claudiu Pădure intreabă pe domnii consilieri .. ,,si acum totusi ce facem, trebuie 
sa gasim o solutie’’ si afimă ca operatorul are deja o groază de notificări.  



5 

 

 Domnul Matei Victor arată că este împotriva adoptării proiectului de mărire a prețului 
la gunoi si că ADI ECONEAMȚ trebuie să convingă operatorul că nu a respectat  
regulamentul.  
 Domnul Claudiu Pădure  este de părere că trebuie găsită o solutie: se intreabă dacă 
primăria nu poate aplica taxa și pentru persoana fizică și pentru persoana juridică, având un 
istoric de cantitate în spate și un viitor tarif propus. Afirmă că putem să uitam de prețul pe 
persoana fizică și să plătim la cantitate. Putem merge pe cântărire. Avem tarif lei/tona deșeu 
rezidual, lei/tona deșeu reciclabil. Operatorul si-a fundamentat tarifele prin frecvența 
prezenței mașinilor inscripționate, mașini diferite pentru fiecare tip de deșeu. Dacă se 
continuă în acest fel,  UAT-ul,  n-o să realizeze niciodată țintele. De ce să nu se întoarca la 
primărie banii pe deșeul reciclabil? Daca nu ne mobilizăm, vom avea facturi mari iar domnul 
primar poate confirma ca la sfarșit de an UAT Bicaz plătește o taxă de 50 lei/tonă pentru 
nedeviere de la depozitare. Domnul primar afirmă că e greu de imaginat la ce sumă de 
plată se va ajunge, iar domnul Pădure se intreabă ce facem în această situatie. 
      Domnul viceprimar Butnaru Nicu îl intreabă pe domnul Pădure dacă contractul dintre 
ADI ECONEAMT și operator  dă voie UAT-ului să stabilescă  taxe pentru toate persoanele 
fizice și juridice, iar domnul Pădure îi răspunde că da, permite această variantă atât 
contractul căt si Regulamentul.  
       Domnul informează  ca UAT Bicaz a avut o experiență cu Ave Huron care a fost un 
eșec (pe formula că operatorul incasează direct de la oameni și primăria stabilește și 
încasează taxa pentru cei care nu au încheiat contract), iar o altă experiență cu plata 
cantității, respectiv experiența cu Bratner, varianta  care a funcționat. 
        Dl. viceprimar intreabă care sunt consecințele dacă nu aprobăm tarifele, iar domnul 
Pădure răspunde că dacă UAT Bicaz nu va aproba aceste tarife (sau altele conform 
criteriilor contractuale), tarifele nu vor putea fi aprobate la nivel de ADI ECONEAMT, iar  ADI 
ECONEAMT nu va putea semna niciun protocol cu OIREP, va putea probabil propune în 
AGA excluderea UAT Bicaz din asociație, iar urmările nu ar  vrea să le prezinte, că sunt 
prea multe, cea mai grea consecință fiind aceea că UAT Bicaz nu va mai avea unde duce 
deșeurile.  
 Domnul Istrate Mihaiță intrabă ce să-i spună cetățeanului, ,, că va plati 15 lei în loc 
de 7 lei si că o parte din bani se vor intoarece înapoi la primărie?’’  Domnul Padure îi 
răspunde că trebuie să uite de lei/persoană fizică și că aceste tarife vor intra în vigoare 
după ce vor fi aprobate de toate UAT- urile și de ADI ECONEAMȚ, nu inseamnă că de 
mâine operatorul va cere plata acestor tarife. Din Zona 4 mai au de aprobat tarifele UAT-
urile Bicaz, Bicazul  Ardelean  si Poiana Teiului. 
       Domnul director executiv Claudiu Pădure îl invită pe domnul domnul Bogdan Seto, 
reprezentant al ,,Green Point’’  (un OIREP-organizaţie care implementează  obligaţiile 
privind răspunderea extinsă  a producătorului), să-și spună și dumnealui punctul de vedere.  
      Domnul Bogdan Seto ia cuvântul susținând punctul de vedere exprimat de domnul 
Caudiu Pădure, cu detalii tehnice arătând in principal  că: 

- Prețul de 1000 lei/tonă pe deșeu deși e mare, nu e cel mai mare din țară si e mare 
pentru  că,  cantitatea de deșeu încă e mică, însă exista o relație invers proporțională    
între cantitate și preț și că parte din preț ce rezultă din colectarea ambalajelor și 
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deșeurilor reciclabile se intoarce în sistem. Sistemul de colectare este abia la 
început, iar pe măsură ce cantitatea de deșeuri se va mări, prețul va scădea.  

- Mai e o problemă și anume, punctele de colectare sunt nesecurizate, iar o parte din 
cetățenii care nu selectează pot compromite munca altor cetățeni care au depozitat 
înaintea lor deșeuri selectate. Afirmă că trebuie lăsat la o parte impactul emoțional al 
prețului, întrucât acest preț este justificat de cheltuieli, cheltuieli care nu diferă prea 
mult de cele ce se fac în orice țară europeană. 

- La tariful de 1194 lei/tonă cu TVA inclus , OIREP-UL ,,Green Point Management SA’’  
este gata să semneze protocolul  de colaborare cu ADI ECONEAMT în baza căruia 
se vor acoperi costurile de gestionare a  deșeurilor reciclabile şi ambalajelor pe raza 
UAT Bicaz. 

- ,,Green Point Management SA  ’’ este un susținător al taxei aplicabile persoanelor 
fizice și juridice (agenți economici de pe raza UAT) preocuparea administrației locale 
rămânând  strângerea resurselor financiare și controlul  calității muncii operatorului. 

       În contuinuare,  domnul director Bogdan Seto a dat  explicații tehnice amănunțite la 
diverse întrebări  puse de consilierii locali. 
       După plecarea invitaților, domnul  viceprimarului Nicu Butnaru propune  retragerea 
de pe ordinea de zi a prooiectului de la punctul nr. 2,  urmând ca el sa fie reluat in discutie in 
sedința următoare, după o analiză serioasă prealabilă, în care calculele matematice să aibă 
prioritate.  
   Supusă la vot, retragerea de pe ordinea de zi a proiectului nr. 2 este aprobată cu 
votul pentru a unanimității consilierilor prezenți. 
    Domnul președinte de ședință Zafton Dumitru-Cristian prezintă proiectul nr.1.  
Cele 3 comisii de specialitate prezintă aviz favorabil. Nu sunt discutii. 
    Supus la vot, proiectul nr.1 este aprobat cu votul pentru al unanimității consilierilor. 
    Proiectul nr.2 fiind scos de pe ordinea de zi, domnul președinte de sedință prezintă 
proiectul nr.3. 
    Comisia economică si comisia juridică prezintă aviz favorabil, iar comisia de cultură 
propune dezbateri în plen.  
 Domnul consilier Mărăscu o roagă pe d-na Alina Croitoru, inspector impozite și taxe 
să facă referiri cu privire la proiect. Doamna Alina Croitoru arată că față de anul 2019, taxele 
și impozitele s-au mărit cu 4,6%, indicele de inflație. Nu mai sunt alte discutii. 
    Supus la vot, proiectul nr.3 este aprobat cu votul pentru al unanimității consilierilor. 
      Domnul președinte de sedință prezintă proiectul nr.4.  
      Cele 3 comisii de specialitate prezintă aviz favorabil. Nu sunt discuții. 
      Supus la  vot, proiectul nr. 4 este aprobat cu votul pentru al unanimității consilierilor. 
      Domnul președinte de ședință prezintă proiectul nr.5.  
      Cele 3 comisii de specialitate  prezintă aviz favorabil.  
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       Domnul viceprimar Butnaru Nicu, pentru comisia economică  precizează că trebuia 
să mai vină cineva cu niște precizări. Celelalte două comisii prezintă aviz favorabil.  
 Nu mai sunt discutii. 
       Supus la vot, proiectul nr. 5 este aprobat cu votul pentru al unanimității consilierilor. 
       Domnul președinte de ședință prezintă proiectul nr.6.  
       Cele 3 comisii de specialitate prezintă aviz favorabil.  
       Domnul primar precizează că SUV va avea 20 de voluntari si 6 angajati.  
Nu mai sunt alte discutii. 
      Supus las vot, proiectul nr. 6 este aprobat cu votul pentru al unanimității consilierilor. 
      Se trece la punctul nr. 7 al ordinei de zi, privind întrebări, interpelări. 
      Domnul viceprimar Butnaru Nicu precizează că va trebui tratat cu mare atenție 
proiectul privind deșeurile, întrucât de la 1 ianuarie 2020, taxa la gropa de gunoi se mărește 
și nu e de glumit, iar domnul consilier Istrate Mihăiță este de părere că operatorul trebuie 
să-și facă treaba. Întreabă retoric: ,,Dacă aprobăm tarifele la gunoi, ce se schimbă de 
mâine?’’  Arată că la asociațiile de propriatari nu se face selecție, la care domnul viceprimar 
îi comunică faptul că unele persoane aruncă gunoi neselectat peste cel selectat și strică 
totul. 
     Domnul Matei Victor este de părere că și asociațiile de proprietari impreună cu poliția 
locală trebuie să monitorizeze modul de selectare a deșeurilor. Domnul Matei Victor este de 
părere că ar trebui selectat alt operator, iar domnul viceprimar îi spune să inițieze un proiect 
de hotărâre în acest sens. 
    Domnul primar  aduce  la cunostința consiliului local, că unii cetățeni îl intrebă când 
vom primi cei 22 miliarde lei vechi pentru spital, deși este vorba de o altă sumă mult mai 
mică, de 2,2 miliarde lei vechi si precizează că  diverși cetățeni sunt dezinformați. 
    Domnii consilieri Matei Victor, Istrate Mihăiță,  Mărăscu Claudiu, Matasă Iulian, 
Apopei Mihai, Popescu Iulia și Budacă Folorica,  solicită pe cât posibil să le fie comunicate 
pe e-mailurile personale materialele de ședință. 
    Domnul consilier Oprea Dragomir este de acod ca pentru deșeuri  să se introducă  
taxa și precizează că mulți cetățeni au restanțe la plata diverselor servicii și utilități, că sunt 
persoane care descarcă noaptea căruțe de gunoi în containerele orașului Bicaz. 
   Domnul consilier Ursu Viorel întreabă de acei 11 km de drum, iar domnul primar ii 
răspunde că în 2013 a făcut demersuri la Guvern să se dea o hotărâre privind trecerea 
acestuia în administrarea Orașului Bicaz, dar s-a opus  Direcția Silvică, motivând că acest 
drum prezintă interes economic pentru organele silvice, iar Domnul Ursu  Viorel precizează 
că nici partea de drum de interes local nu e preluată, iar domnul primar îi răspunde că e a 
noastră, că s-au făcut eforturi  pentru ca aceasta să devină circulabilă, s-au  transportat 400 
tone de calcar concasat și s-au făcut plombări cu balastru. 
     Domnul Niculescu Iulian întreabă cât trebuie să plătească dumnealui pentru gunoi, 
iar consilierii îi spun să întrebe la asociația de proprietari care a încheiat contractul cu 
operatorul de salubrizare, dar că din ianuarie 2020 se estimeazaă că va crește de la circa 9 
lei, la circa 17 lei/persoană 
   Domnul primar invită pe consilierii locali să participe la manifestările care vor avea loc în 
data de 1 decembrie când sărbătorim Ziua Națională a României. 
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  Nemaifiind alte discuții, ședința se încheie. 
 
    PRESEDINTE DE SEDINTA                    SECRETAR GENERAL 
      Zafton Dumitru- Cristian                       Pop Razbuc  Adriana 
   

 
 

                                                    Redactat: 
                                                    Avocat Taranu Vasile  

 
 
 
 
 
 




