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CONSILIUL  LOCAL AL ORAŞULUI BICAZ 
 

PROCES VERBAL 
al  şedinţei ordinare din  
 31.10. 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. 234 
din 25.10.2019, cu următoarea ordine de zi: 
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea înregistrării în domeniul privat al oraşului 
Bicaz a suprafeței de 277 m.p. teren; 
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de înregistrare şi radiere a 
vehiculelor la nivelul unităţii administrativ–teritoriale Oraşul Bicaz; 
 3. Proiect de hotărâre privind prelungirea, până la sfârşitul anului şcolar 2019-2020, 
a Acordului de colaborare cu Şcoala Gimnazială ,,Regina Maria’’- Bicaz, aprobat prin HCL 
nr. 123/07.09.2018, în vederea continuării proiectului ,,Un start pentru viaţă’’, iniţiat de 
Centrul Step by Step pentru Educaţie şi Dezvoltare ProfesionaIă; 
 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al oraşului Bicaz pe anul 
2019; 
 5. 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; 
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării unei scrisori de garanţie bancară 
în favoarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, pentru acoperirea avansului 
necesar finaţării proiectului de investiţii ,,Lucrări de realizare a infrastructurii de protecţie 
împotriva inundaţiilor pe Pârâul Bisericii şi Pârâul Başei, Loc. Bicaz, Jud. Neamţ’’; 
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local al oraşului Bicaz pe 
trimestrul al III-lea al anului 2019; 
 8.Proiect de hotărâre pentru împuternicirea primarului privind negocierea 
contractului/acordului colectiv de muncă al salariaților din cadrul Primăriei orașului Bicaz; 
 9. Proiect de hotărâre privind alocarea din bugetul local a sumei de 1.500 lei, în 
vederea organizării ,,Balului bobocilor’’ la ,,Liceul ,,Carol I" – Bicaz. 
 10. Proiect de hotărâre privind exploatarea şi valorificarea prin licitaţie publică a unor 
cantităţi de material lemons din pădurile oraşului Bicaz; 
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţiei lucrării ,,Ornare, branşare şi 
debranşare echipamente de iluminat ornamental cu ocazia sărbătorilor de iarnă 2019-2020 
şi a pomului de Crăciun, pe raza U.A.T. Bicaz’’; 
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 12. Proiect de hotărâre privind indexarea, începând cu anul 2020, a impozitelor şi 
taxelor locale aprobate prin HCL nr.145/27.11.2018 privind stabilirea impozitelor şi taxelor 
locale pentru anul 2019, precum şi a limitelor minime şi maxime ale amenzilor 
contravenţionale prevăzute la art. 493 alin. (3) şi alin. (4) din Codul fiscal; 
 13. Proiect de hotărâre privind însuşirea unor rapoarte de evaluare şi aprobarea 
vânzării prin licitaţie publică a unor terenuri din domeniul privat al oraşului Bicaz; 
 14. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la HCL nr. 80 din 29.07.2019 
prinvind ,,Lista proiectelor de lucrări ce urmează a fi finanţate din împrumut’’; 
 15. Proiect de hotărâre privind actualizarea inventarului bunurilor care aparţin 
domeniului public al oraşului Bicaz; 
 16 Întrebări, interpelări. 
          Sunt prezenţi toţi cei 15 consilieri aleşi. Este prezent domnul primar Nicolae 
Sălăgean, însoţit de personal din cadrul aparatului de specialitate al primarului. 
         Doamna secretar  general  Pop-Răzbuc Adriana întreabă dacă mai sunt obiecţiuni la 
procesele verbale ale şedinţelor anterioare din 26 septembrie şi 3 octombrie 2019, iar 
consilierii nu au niciun fel de obiecţiuni. 
         Sunt supuse la vot, pe rând, procesele verbale ale şedinţelor anterioare din 26 
septembrie şi 3 octombrie 2019, iar acestea sunt  aprobate, fiecare în parte, cu 14 voturi 
pentru şi o abţinere (Matei Neculai Victor), 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 unanimitate. 
         Domnul preşedinte de şedinţă Zafton Dumitru Cristian prezintă proiectul nr.1. 
         Cele 3 comisii de specialitate prezintă aviz favorabil. Nu sunt discuţii. 
         Supus la vot, proiectul nr.1 este aprobat cu votul pentru al unanimitaţii consilierilor. 
         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. 
        Domnul presedinte de sedinta prezinta 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. 
        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. 
        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. 
        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. 
        Domnul presedinte de sedinta prezinta 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. 
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        Domnul preşedinte de şedinţă prezintă proiectul nr.8. 
        Cele 3 comisii de specialitate prezintă aviz favorabil. Domnul consilier Matei Victor este 
de părere că  domnul primar ar trebui să le amintească salariaţilor despre obligaţiile 
acestora, iar domnul primar îi răspunde că se negociază contractul colectiv de muncă 
specific unităţii administrativ-teritoriale. 
        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. 
        Domnul consilier Matei Victor întreabă ce se va face cu banii din vânzarea lemnului, iar 
doamna Ruscanu Dumitriţa, şef serviciu financiar- contabil, îi răspunde că banii se vor 
include în buget la capitolul venituri şi se vor cheltui apoi conform prevederilor Legii 
finantelor publice locale nr. 273/2006. 
        Supus la vot, proiectul nr.10 este aprobat cu 14 voturi pentru şi o abţinere (Matei 
Victor). 
        Domnul preşedinte de şedinţă  prezintă proiectul nr.11. 
        Cele 3 comisii de specialitate prezintă aviz favorabil.  
        Domnul consilier Istrate Mihăiţă întreabă dacă 30000 lei este valoarea maximă a 
lucrării, iar domnul viceprimar Butnaru Nicu îi răspunde că e suma maximă ce se poate 
aloca. 
       Domnul consilier Ursu Viorel este de părere ca firma care execută lucrarea ar trebui să 
aducă şi bradul de Crăciun, iar bradul ar trebui să fie inclus în preţ. 
       Domnul consilier Matei Victor e de părere că trebuiau cumpărate instalaţii care să aibă 
garanţie pe mai mulţi ani. 
       Domnul viceprimar Butnaru Nicu arată că instalaţiile vechi nu mai prezintă garanţie şi 
este de părere că e mai bine ca firma să vină cu instalaţia proprie şi să răspundă ea de 
montarea, funcţionarea neîntreruptă şi demontarea ei, întrucât în perioadele geroase se 
defectează des inclusiv instalaţiile noi, iar  acestea se pot defecta chiar la montare şi 
demontare. 
      Domnul consilier Istrate Mihăiţă întreabă dacă suma alocată este suficientă  ca oraşul 
să fie ornat frumos,  iar domnul viceprimar îi răspunde că ornarea se va face în limita 
acestei sume alocate, afirmând că  nu se pot aloca bani mai mulţi  întrucât  nu sunt încasări 
la bugetul local. 
     Supus la vot, proiectul nr.11 este aprobat cu votul  pentru al unanimităţii consilierilor. 
    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. 
    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.13 este aprobat cu votul pentru al unanimităţii consilierilor. 
    Domnul preşedinte de şedinţă  prezintă proiectul nr.14. 
    Cele 3 comisii de specialitate prezintă aviz favorabil. Nu sunt discuţii. 
    Supus la vot, proiectul nr.14  este aprobat cu votul  pentru al unanimităţii consilierilor. 
    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. 
    Se trece la ultimul punct al ordinei de zi, privind întrebări, interpelări. 
    Domnul consilier Matei Victor afrmă că personalul primăriei trebuie să acorde tot sprijinul 
pentru iniţiatorul unui proiect de hotărâre de consiliu local. 
    Domnul viceprimar Butnaru Nicu îl intreabă pe domnul consilier Matei Victor dacă a iniţiat 
vreun proiect de hotărâre şi nu a fost sprijinit, iar domnul consilier Matei Victor îi răspunde 
că a dorit să iniţieze un proiect de hotărâre privind amenajarea unui teren de sport. 
    Domnul viceprimar îi comunică domnului Matei Victor că nu din cauza personalului 
primăriei proiectul său nu a fost introdus pe ordinea de zi , ci din cauză că nu a identificat 
sursa de finanţare a lucrării solicitate, aşa cum prevede legea, întrucât se adună greu bani 
la buget, iar o sursă de finanţare ar fi în prezent fondurile europene.  
    Domnul primar aminteşte că acum 3 ani s-a dorit amenajarea pieţei din Bicaz-Centru, dar 
nu s-a identificat sursă de finanţare. 
    Domnul consilier Matei Victor afirmă că  ziaristul care a publicat un articol despre Apa 
Vital Iaşi nu a înţeles despre ce e vorba, deşi dumnelui a prezentat realitatea prezentă. 
Precizează  că la Bicaz, deşi nu s-au făcut investiţii  semnificative la instalaţiile de apă, 
preţul apei este acelaşi ca în toate localităţile judeţului. 
    Este de părere că aniversarea Zilelor oraşului, ca şi alte festivităţi sau aniversări, trebuie 
să se facă cu cetăţeni din Bicaz şi că este un fapt îmbucurător că la Casa de Cultură se 
prezintă spectacole pregătite de copiii din Bicaz, iar domnul Petruț Popovici ar trebui 
premiat pentru munca asiduă ce o prestează cu ansamblurile de copii. 
    De asemenea, îl întreabă pe domnul primar dacă poate sprijini  atragerea la Spitalul 
,,Sfântul Ierarh Nicolae Bicaz’’ Bicaz  a unui medic cardiolog, iar domnul primar îi răspunde 
că ştie despre cine este vorba,  dar că angajarea medicilor o face Spitalul şi nu Primarul. 
 Primăria susține angajarea oricărui medic respectând procedurile în domeniu.  
    Domnul Matei Victor afirmă ca este vorba de un medic pe nume Popescu, care trebuie 
atras în Bicaz cu acordarea, spre închiriere, a unei locuinţe. 
    Doamna Croitoru Alina din cadrul Serviciului Contabilitate, afirmă că urmează să se 
elibereze o locuinţă, dar în prezent nu e niciuna liberă. 
    Domnul consilier Mărăscu Claudiu  afirmă că în Oraşul Bicaz se discută că opoziţia din 
Consiliul local ar impiedica realizarea proiectelor de dezvoltare a oraşului. 
    Domnul primar Nicolae Sălăgean îi răspunde cu niciodată dumnealui nu a făcut 
asemenea afirmaţii la adresa opozitiei din Consiliu şi că din contră, a făcut aprecieri pozitive 
şi a multumit de fiecare dată, pentru sprijinul acordat în realizarea proiectelor. 
    Domnul primar afirmă că a întâmpinat probleme în ceea ce priveşte alimentarea cu gaz 
metan a cartirului Capşa iar lumea întreabă de ce în Ciungi s-a reuşit iar  în Capşa nu. 
Precizează că  locuitorii din Capşa  au figurat în documentele mai vechi ca o localitate 
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separată şi nu ca un cartier al Oraşului Bicaz şi a trebuit refacută  documentaţia pentru 
Delgaz Grid din Tg. Mureş, întrucât Capşa nu avea licenţă de concesionare, dar un lucru 
bun este că avem totuşi avizul de principiu al ANRE. Aduce la cunoștința Consiliului Local 
că, pentru lucrările de asfaltare a străzii Bistriţei, pe data de 29 octombrie a.c. s-a predat 
amplasamentul  către executantul lucrării. 
    Domnul primar mai informează că s-au modificat alocările bugetare pentru unele proiecte 
finanţate cu bani de la CEC BANK şi că s-a suplimentat suma  alocată pentru reabilitarea  
termică a clădirilor Spitalului. 
    În continuare, domnul primar face o trecere în revistă a stadiului lucrărilor în curs de 
execuţie sau pentru care se poate începe execuţia, amintind de rezolvarea problermelor de 
la rezervorul de apă al spitalului, realizarea dublei alimentări cu energie electrică a acestei 
unităţi sanitare. Afirmă că se va termina blocul alimentar şi spălătoria spitalului şi se va 
înlocui tâmplăria. 
    Domnul viceprimar Butnaru Nicu apreciază că a fost benefică colaborarea cu finanţatorii 
elvetieni pentru lucrarea de reabilitare a  iluminatului public, lucrare  care a fost un succes 
atât pentru finanţator cât şi pentru beneficiar Oraşul Bicaz.  
    Afirmă că sursele de finanţare elvetiene sunt  mai credibile,  cu toate că  procentul de 
cofinanţare este mai mare ca la fonduri europene.  
    De asemenea, afirmă că ar fi de dorit o colaborare cu finanţatorii elvețieni şi în viitor, 
pentru realizarea diverselor proiecte. 
   Nemaifiind alte discuţii, domnul preşedinte de şedinţă declară şedinţa închisă. 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                  SECRETAR GENERAL 
  Zafton Dumitru- Cristian                              Pop-Răzbuc Adriana Marinela 
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