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CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BICAZ 
 

PROCES VERBAL 
al şedinţei ordinare din data de 

29.07.2019 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. 123 din 24.07.2019, 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 înregistrării în domeniul privat al oraşului Bicaz a 
unor suprafețe de teren; 
 3. Proiect de hotărâre privind abrogarea unor hotărâri de consiliu local; 
 4. Proiect de hotărâre privind însuşirea ’’Raportului privind activitatea de soluționare a 
petiţiilor pe semestrul I al anului 2019’’ a ,,Raportului de activitate a asistenților personali pe 
semestrul I-2019’’ și a ,, Analizei stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pentru semestrul 
I-2019’’; 
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local al oraşului Bicaz pe 
trimestrul al II-lea al anului 2019; 
 6. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special în Adunarea Generală a 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA NEAMŢ”, în vederea exercitării votului; 
 7. Proiect de hotărâre privind avizarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a 
localităților din Județul Neamț; 
 8. Proiect de hotărâre privind organizarea și desfășurarea manifestărilor prilejuite de Ziua 
Marinei Române, și Zilele Bicazului 2019; 
 9. Proiect de hotărâre privind modificarea şi înlocuirea Anexei la HCL155/29.11.2017 privind 
aprobarea contractării unui împrumut intern în valoare de 7.202.500 lei, astfel modificată prin HCL 
nr. 84din 28.06.2018; 
 10. Proiect de hotărâre privind închirierea unui teren din domeniul privat al oraşului Bicaz, 
cu destinaţia organizare de şantier, pentru lucrările de asfaltare a DN15; 
          11. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 2 la HCL 158/24.11.2016 privind 
atribuirea şi încheierea contractului de Delegare 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 (modificată şi completată  
prin HCL nr. 61/31.05.2018). 
          12. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei şi Statului de funcţii din 
cadrul Spitalului Orăşenesc ,,Sfântul Ierarh Nicolae’’ – Bicaz; 
         13. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între Primăria 
oraşului Bicaz şi Centrul pentru Cultură şi Arte ,,Carmen Saeculare’’, în vederea alocării sumei de 
10000 lei pentru organizarea Festivalului Internaţional de Folclor,, Ceahlăul’’ Editia a XXII-a; 
         14. Întrebări, interpelări. 
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          Sunt prezenţi 13 din cei 15 consilieri aleşi, absenţi motivat doamna Budacă Florica şi 
domnul Florea Constantin. 
 Este prezent domnul primar Nicolae Sălăgean, însoţit de personal din cadrul aparatului de 
specialitate, precum și domnul Sălimon Petrică, reprezentantul unei asociaţii de proprietari, domnul 
Ionuț Râpanu, reprezentantul firmei de salubrizare Edil Industry, și reprezentanţi ai presei locale.  
          Doamna secretar Pop-Răzbuc Adriana Marinela,  întreabă consilierii dacă sunt obiecţiuni la 
procesul -verbal al şedintei anterioare din data de 27 iunie 2019, iar obiecţiunile sunt prezentate de 
către domnii Istrate Mihăiţă, Mărăscu Claudiu şi Matei Victor. 
         Domnul Istrate Mihăiţă afirmă că la ultimul punct al ordinei de zi , privind întrebări-
interpelări, nu a arătat decât că ,,acum un an a fost o întâlnire cu cetăţenii şi conducerea primăriei, 
la capătul barajului în legătură cu construcţiile ilegale, care nu s-au demolat’’ şi  doreşte să se 
corecteze în acest sens, procesul verbal. 
        Domnul Mărăscu Claudiu afirmă că la ,,întrebări-interpelări’’, a afirmat că ,,este de părere că 
banii ar fi bineveniţi către alte activităţi sportive la care să participe cât mai mulţi tineri din Bicaz’’ şi  
doreşte să se corecteze în acest sens, procesul verbal. 
      Tot Domnul Mihăiță Istrate arată că s-a consemnat greşit că domnul primar ar fi afirmat că 
nu poate acorda lemn pentru Parohia II Dodeni şi doreşte a se consemna  că ,, Doamna Pop-
Răzbuc a afirmat că nu mai poate semna de legalitate o altă hotărâre de acordare lemn pentru 
Parohia II Dodeni întrucât această parohie a mai primit 100 m.c’’. 
       Doamna secretar Pop-Răzbuc Adriana Marinela este de acord a se corecta procesul-verbal 
al sedinţei anterioare potrivit solicitărilor celor trei consilieri, după care supune la vot acest proces 
verbal (corectat), acesta fiind aprobat în unanimitate de către consilierii prezenţi, dosarul de 
şedinţă urmând a fi legat, numerotat şi sigilat, conform legii. 
      Domnul primar Nicolae Sălăgean propune consilierilor scoaterea de pe ordinea de zi a 
proiectului nr.10,  arătând că firma de asfaltări nu mai doreşte închirierea acestui teren. 
     Domnul primar  supune la vot  scoaterea de pe ordinea de zi a proiectului nr.10,  iar această 
propunere este aprobată  cu  13 voturi pentru, reprezentând unanimitatea consilierilor prezenţi. 
      Întrucât proiectele cu numerele 12 şi 13 nu au fost prezentate la comisii,  dată fiind urgenţa 
acestora, pentru a nu mai convoca Consiliul în sedinţă extraordinară, domnul primar propune ca 
ele să fie  introduse pe ordinea de zi a prezentei şedinte, iar aceasta propunere este aprobată cu  
13 voturi pentru, reprezentând unanimitatea consilierilor prezenţi. 
      Domnul primar prezintă ordinea de zi (fără proiectul nr.10, incluzând proiectele nr.12 şi nr.13) şi 
o supune la vot, iar aceasta este aprobată cu 13 voturi pentru, reprezentând unanimitatea 
consilierilor prezenţi. 
       Conducerea şedintei este preluată de către domnul consilier Bulai Daniel, preşedinte de 
şedinţă. 
       Domnul preşedinte de şedinţă, propune ca mai întâi să se discute proiectul nr.11, domnii 
consilierii sunt de acord şi se dă cuvantul d-lui  Ionuţ Râpanu reprezentantul firmei de salubrizare 
Edil Industry, care pledează pentru adoptarea proiectului  în forma propusă de executiv, arătând că 
nu se votează o mărire de preţ, ci o actualizare de preţ, în funcţie de modificările legislative recent 
apărute. Afirmă că noile preţuri au avizul ANRSC şi informează Consiliului Local că mulţi cetăţeni 
nu au contracte, ceea ce va conduce la obligarea lor la plata taxei de salubrizare. Informează 
Consiliul că firma Edil Industry întâmpină dificultăţi în ceea ce priveşte încasarea contravalorii 
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prestaţiilor de la asociaţiile de proprietari, despre care afirmă că din banii strânşi pentru gunoi ar fi 
plătit apa, pentru a nu rămâne blocurile fără apă.  
 Afirmă că fără actualizarea preţurilor de colectare a deşeurilor este foarte greu ca firma ce o 
reprezită să poată presta serviciul în continuare. Mai arată că preţul este ceva mai mare, deoarece 
populaţia oraşului a scăzut de la circa 8000, la circa 4373 de persoane şi că diferite componente 
ale preţului se împart la actualii locuitori ai orașului. 
      Domnul consilier Matei Victor îi spune d-lui Ionuţ Râpanu că nu vom şti de la cine să 
încasăm taxa de salubrizare dacă firma prestatoare nu ne informează care sunt cetăţenii care nu 
vor să încheie contracte de salubrizare, iar domnul Râpanu informează Consiliul că cetăţenii fără 
contract au fost reclamaţi la Garda de mediu, întrucât circa 840 de persoane nu au contract, iar la 
asociaţiile de proprietari datoria restantă se cifrează la circa 37.971, 60 lei. 
      Domnul consilier Apopei Mihai afirmă că nu este de acord cu mărirea preţului la gunoi,  în 
forma propusă deoarece este o creștere substanțială, propunând în schimb în cazul în care nu se 
poate altfel, o etapizare a creșterilor de preț pe o mai lungă perioadă de timp, iar domnul 
viceprimar Butnaru Nicu arată că trebuie analizat asupra căror elemente de preţ se va putea 
acţiona în sensul reducerii, că trebuie instruiţi cetăţenii să facă selectarea gunoaielor, aşa încât să 
se respecte procentajul de 50% deşeuri reciclabile, procentaj care dacă se va îndeplini, va putea 
conduce la un preţ mai mic. 
      Dl. Ionuţ Râpanu, reprezentantul firmei de salubrizare Edil Industry arată că dacă nu se 
aprobă actualizarea preţului,  firma va trebui să indentifice soluţii pentru a putea funcţiona, precum  
ridicarea containerelor la o perioadă mai lungă. 
      Domnul consilier Oprea Dragomir arată că problema ridicării deşeurilor este una foarte 
serioasă, iar nesusţinerea financiară a acestui serviciu ar putea avea consecinţe foarte grave, 
precum, înmulţirea şobolanilor. 
      Domnul primar arată că firma Edil Industry a investit circa 100000 lei într-o staţie de sortare, 
iar deviza Gărzii de Mediu este aceea că poluatorul plăteşte şi că cheltuielile vor fi suportate de 
cetăţenii oraşului. 
       Domnul Ionut Râpanu îşi cere permisiunea să plece din sală, iar după plecarea sa , domnul 
preşedinte de şedinţă  supune la vot proiectul nr.11, care nu trece, întrunind doar 4 voturi pentru, 
restul de 9 voturi fiind împotrivă sau abţineri. Prin urmare, proiectul nr.11 este respins de Consiliul 
Local cu doar 4 voturi pentru ( Apostolescu Daniel, Butnaru Nicu, Oprea Dragomir şi Popescu 
Iulia).  
         Domnul preşedinte de şedinţă 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 unanimităţii consilierilor prezenţi. 
         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 prezenţi.  
         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. 
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         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, pentru mandatarea ca reprezentant al 
dlui Luca Vasile, pentru modificarea prin act aditional a contractului  de delegare a gestiunii dar  
sunt împotriva scumpirii apei. 
          Domnul primar Nicolae Sălăgean precizează că fiecare UAT membra în ADI AQUA NEAMT 
are un vot, iar scumpirea apei se va face cu votul majorităţii  simple a membrilor . 
          Domnul Ursu Viorel este de parere ca vot negativ trebuia dat de către  conducerea primăriei 
si cu privire la scumpirea gunoiului menajer. 
          Supus la vot, proiectul nr.6 (cu pozitie ,,impotriva’’ in ceea ce priveste majorarea pretului 
apei) 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 prezinta aviz favorabil. 
         Domnul primar informează că la Consiliul Județean s-a hotărât ca banii ce reprezintă 
contribuția Județului Neamț la bugetul acestei manifestări  să se dea direct prin Centrul de Cultură 
și Artă ,,Carmen Saeculare’’. 
         Domnul Istrate Mihăiță propune ca hotărârea să se adopte numai in limita banilor alocati de 
bugetul local al orasului Bicaz, 10900 lei, iar domnul Matei Victor si Apopei Mihai sunt de părere că 
se poate convoca o sedinta extraordinara daca se vor aloca şi alţi bani de către Consiliul Județean. 
 În ceea ce privește programul acțiunilor, acestea rămân așa cum sunt cuprinse în proiectul 
de hotărâre.  
        Se supune la vot aprobarea proiectului in limita banilor alocati de Orașul Bicaz, iar  acesta 
este aprobat  cu 12 voturi pentru si o abtinere, în persoana domnului Matei Victor. 
        Domnul preşedinte de şedinţă prezintă proiectul nr.9. 
        Cele 3 comisii de specialitate prezinta aviz favorabil. Nu sunt discutii.      
        Supus la vot, proiectul nr.9 este aprobat cu 12 voturi pentru si o abtinere (Matei  Victor). 
        Proiectul nr.10 fiind retras , domnul preşedinte de şedinţă prezintă proiectul nr.11.  
        Cele 3 comisii de specialitate prezintă aviz favorabil. Nu sunt discutii.      
        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 discutii.      
        Supus la vot, proiectul nr.12 este aprobat cu 12 voturi pentru si o abținere  
(Matei Victor). 
        Domnul preşedinte de şedinţă prezintă proiectul nr.13. 
        Cele 3 comisii de specialitate prezintă aviz favorabil. Nu sunt discutii.      
        Supus la vot, proiectul nr.13 este aprobat cu 12 voturi pentru si o abtinere (Matei Victor). 
       Se trece la punctul nr.14 al ordinei de zi privind intrebari, interpelari. 
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       Se inscriu la cuvant domnii consilieri Matei Victor, Oprea Dragomir, Postolache Vasile 
(invitat) 
       Domnul Postolache Vasile, invitat, ia cuvantul arătând că pe strada Crăsniței nu s-au 
anunțat cetățenii când s-au facut lucrări, pentru a-și ridica mașinile din zonă, s-a săpat și s-a 
depozitat nisip in zonă, fără să fie consultați proprietarii din zona respectivă. Este de parere că 
trebuiau anunțați cetățenii din zonă, pentru a supraveghea cineva la modul cum se lucrează. 
     Domnul viceprimar îi răspunde că nisipul s-a depozitat pe terenul privat al primăriei, că a 
sunat la porți (pe la ora 8,30-9,00), dar oamenii nu erau acasă. Mai precizează că lucrătorii  
incercă pe cât posibil să astupe (ce s-a săpat) la sfarșitul zilei, dar s-ar putea ca în unele seri să nu 
poată acoperi gropile săpate. Domnul Postolache Vasile face observația ca la nivel de primărie 
sunt prea multe festivități si prea puține investiții, iar oamenii plătesc taxe și impozite. 
    Domnul primar îi răspunde că plătesc impozit şi care locuiesc in zonele neasfaltate încă, și 
că se vor face și alte investitii precum regularizare  Pârâul Bașa şi Pârâul Bisericii, deoarece este 
semnat contractul de finanțare si pentru străzile neasfaltate.    
    Domnul  Istrate Mihăiță este de părere că dacă va fi cazul, se va rediscuta proiectul cu ziua 
Marinei si Zilele orașului la o eventuală ședinta extraordinară. 
     Domnul Dumitru Cristian Zafton informează Consiliul că în perioada 12-18 august 2019 va 
avea loc Water Festival in zona comunei Ceahlau, unde vor participa  asociatiile ,, Kayak Fest’’ și 
,,Ivan Patzaichin-Mila 23’’, ce vor organiza jocuri nautice, plute etc. Se va redeschide debarcaderul 
Ceahlău, pentru turism. În fiecare seară la comuna Ceahlău, la Water Festival vor fi programe 
artistice. Foarte multi turisti se plâng că nu pot ajunge usor la comuna Ceahlău din cauza 
infrastructurii si mijloacelor de transport deficitare. 
      Domnul Mărăscu Claudiu afirmă că  Ziua Marinei s-a mutat mai mult in port. 
 Se aduc cântăreți din altă parte, ceea ce nu e bine, trebuie susținuți artistii nostri.  
Este de parere că trebuie sa se vândă produse din Bicaz. 
      Domnul Matei Victor informează Consiliul că Serviciul Urbanism (domnul Luca Vasile, 
reprezentantul UAT-ului Bicaz în ADI Aqua Neamț), nu are totate documentele contractului de 
delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă. Documentele neexistente nu sunt  cele reale, 
din 2009, semnate de ADI AQUA Neamț, că are doar contractul încheiat cu APA SERV SA în 
2006, iar domnul inginer Luca Vasile, îl asigură ca va completa arhiva acestui serviciu cu formele 
ultime ale contractului. 
    Domnul primar afirmă că mijloacele fixe predate către APA SERV nu erau proprietatea 
Orașului  Bicaz, ci a Județului Neamț și s-a corectat această evidență prin HC-ul aprobat, în 2009. 
   Domnul Matei Victor informează că  Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare 
nr. 241/2006 prevede la art. 2 ca ,,Serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare…, se 
înfiinţează, se organizează şi se gestionează sub conducerea, coordonarea, controlul şi 
responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale …’’ 
     Domnul primar îi răspunde că in 2006 serviciul de alimentare cu apă și canalizare a fost 
preluat de APA SERV SA, dar că in prezent suntem in altă etapă, iar după înființarea ADI AQUA 
NEAMȚ, UAT-urile sunt reprezentate de această asociație. 
     Domnul Matei Victor afirmă că ințial apa costa 2,50 lei/m.c., iar acum a ajuns sa coste circa 
10 lei/m.c., că initial redevența era mai mare (9849 ron)  iar acum s-a ajuns la o redevență mai 
mică (5800RON). 
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     Domnul Oprea Dragomir, referindu-se la proiectul cu actualizarea pretului la gunoi, arată că 
cei care nu votează un proiect de hotărâre, trebuie să vină cu soluții alternative.      
Informează Consiliul că la popasul din zona Izvorul Muntelui sunt aruncate hartii pe jos, iar 
curățenia lasă de dorit, iar domnul primar ii răspunde că popasurile turistice sunt in administrarea 
Consiliului județean, dar nu ar fi de dorit să se întâmple ca toate popasurile turistice să fie în grija 
primăriei, întrucât nivelul distrugerilor este foarte mare.  
Cu toate acestea, orașul Bicaz asigură curățenia în zonă.  
      Domnul Oprea Dragomir afirmă că a fost întrebat de cetățenii din Capșa dacă vor avea în 
curând gaz metan sau vor rămâne tot pe incălzirea cu lemne, iar domnul primar îi raspunde că  
primul cartier ce se va alimenta va fi cartierul Ciungi, iar pentru Capșa  sunt incă probleme cu 
licența pe care trebuie să o obțină DellGaz Grid.  
      Domnul Istrate Mihăiță intreabă pe domnul primar când s-a vacantat postul de secretar al 
orașului Bicaz, iar domnul primar ii răspunde că în luna iunie și că s-a obținut deocamdată 
aprobare de la Agentia Națională a Funcționarilor Publici pentru investirea pe postul respectiv, de 
secretar cu statut de interimar, pe o perioada de 6 luni. 
      Domnul Sălimon Petrică, cetățean participant la ședință, în calitate de administrator al unei 
asociatii de proprietari informează ca un număr de cetățeni de la blocul în care locuieste 
dumnealui, încalcă ordinea si liniștea publică, ascultând muzica cu sonorul dat la maxim și ar trebui 
ca poliția locală să ia măsuri, iar domnul primar îi răspunde că liniștea publică e de competența 
organelor de poliție națională si a jandarmeriei. 
      De asemenea, domnul Sălimon Petrică sesizează că  una din camerele de luat vederi  de la  
blocurile ANL Dodeni, trebuie mutată astfel încât  să se poată supraveghea parcul de joacă pentru 
copii, iar dl Cozma Robert Teodor, agent poliție locală, este de părere că trebuie reorganizate 
camerele. 
 De asemenea, domnul Matei Victor precizeaza că în statutul ADI AQUA NEAMT se prevede 
că hotărârile în această asociație se iau cu votul favorabil al tuturor membrilor. 
     Nemaifiind probleme în discuție, ședinta se încheie. 
 
PRESEDINTE DE SEDINTA                       SECRETAR                                 
      BULAI DANIEL             POP-RĂZBUC ADRIANA  MARINELA       
 
 
 

REDACTAT: 
ȚĂRANU VASILE  

 




