
 
 
 
 
 

CONSIUL  LOCAL AL  ORAȘULUI  BICAZ 
 

PROCES   VERBAL 
al şedinței ordinare  din  data  

de  30 aprilie  2020 
 

 
          Ședința ordinară a Consiliului local al oraşului Bicaz judeţul Neamţ  s-a  desfasurat on-line in 
data de 30.04.2020 incepând cu orele 15,00 , fiind convocată, prin Dispoziţia Primarului numărul 
112/22.04.2020, cu următoarea ordine de zi: 
 

1.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.52/26.03.2020, referitor la solicitarea de 
retragere a Municipiului Roman din cadrul Asociatiei de dezvoltare Intercomunitara Aqua Neamt 
si modificarea actelor statutare ale asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMT”. 
 

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea casării unor mijloace fixe si a unor obiecte de 
inventar aflate in dotarea Spitalului Orăşenesc”Sf.Ierarh Nicolae” Bicaz. 
 

3.Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului Oraşului Bicaz pe cele 
doua sectiuni: Funcţionare şi Dezvoltare pentru trimestrul I al anului 2020, 

 
4.Proiect de hotarare privind modificarea pct.1 al anexei (ARTERE DE CIRCULAȚIE) la HCL 

nr.149/19.08.1999, privind aprobarea inventarului bunurilor catre alcătuiesc domeniul public al 
orașului Bicaz 

 
5.Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL nr.41/27.02.2020, privind 

aprobarea unor reguli referitoare la desfaşurarea serviciului de salubrizare pe raza UAT Oraş 
Bicaz. 

 
6.Proiect de hotărâre privind Insușirea raportului de evaluare și aprobare a vânzării unei 

suprafețe de 53 mp teren, din domeniul privat al orașului Bicaz. 
 
7. Proiect de hotărare privind imputernicirea Primarului orașului Bicaz, de a negocia si 

semna Contractul Colectiv de munca cu reprezentanții salariaților din cadrul Primăriei orașului 
Bicaz. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea ,,Regulamentului de concesionare a bunurilor 
imobile apartinând orașului Bicaz” 

 
9. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local. 
 

Proiectele mai sus menționate, au fost puse la dispoziția domnilor consilieri prin incarcarea pe 
pagina de e-mail a fiecaruia in parte,in data de 23 aprilie,pentru a fi studiate, in cadrul comisiilor 
de specialitate ale Consiliului Local al orașului Bicaz. 



 
Dată  fiind starea de urgenţă declarată prin  Decretul Prezidenţial  nr.195 din 16 martie 2020, 

prelungit pînă la data de 14 mai 2020, se impun măsuri excepţionale de reducere a riscului pentru 
sănătatea publică determinat  de  răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, Institutia Prefectului 
județul Neamt recomandand telefonic, iar ulterior si in scris prin adresa nr.4699/26.03.2020, 
desfasurarea ședințelor prin intermediul sistemelor electronice, evitand contactul direct al 
persoanelor, pana la ridicarea starii de urgența de pe teritoriul României.  

Venind in intampinarea recomandărilor Instituției Prefectului județul Neamț, doamna secretar 
general Laura-Valentina Vătavu, a distribuit on-line pe adresa de e-mail a tuturor membrilor 
consiliului local, tabel cuprinzand proiectele de hotarare, in format word-excel, pentru facilitatea 
de a vota fiecare proiect de hotarare in parte sau de a inscrie fiecare domn/doamna consilier 
păreri sau motivații referitoare la proiectele de hotărâre.  

Pentru a asigura timpul necesar și suficient , de a studia fiecare membru al consiliului local 
tabelul de vot, secretarul general al orașului Bicaz, a incărcat pe adresele de e-mail a fiecărui 
consilier local, respectivul tabel, in data de 29.04.2020 la ora 16,00, cu recomandarea de a fi 
contactat in cazul in care sunt propuneri, nelămuriri sau informații, indicându-se in acest sens 
numărul telefonic si  adresa de e-mail. Nici un membru al Consiliului Local Orasenesc Bicaz nu a 
facut opozitie cu privire la tabelul de vot, nu a sunat si nici nu a lăsat mesaj pentru a reclama un 
neajuns sau a solicita informații suplimentare cu privire la  proiectele din tabelul cu ordinea de zi a 
ședinței. 
   La vot au participat toti cei 15 consilieri locali in functie, acestia completand tabelele care 
ulterior au fost salvate de pe ”e-mail ”si arhivate in folder special cu votul nominal. 

Domnul Apostolescu Dumitru-Daniel, avand interes patrimonial in proiectul numărul 2(doi), 
privind aprobarea casării unor mijloace fixe si a unor obiecte de inventar aflate in dotarea 
Spitalului Orăşenesc”Sf.Ierarh Nicolae” Bicaz,  nu a participat la votul pentru acest proiect. 

De asemenea aceste tabele au fost imprimate si in format letric si ulterior atasate la dosarul de 
sedinta al consiliului local din data de 30.04.2020, putand fi analizate si studiate ulterior. 

Domnii consilieri Ursu Viorel , Florea Constantin si Oprea Dragomir dat fiind varsta si 
imposibilitatea de a accesa internetul, precum si optiunea dansilor exprimata telefonic, la care s-a 
adăugat si domnii Bulai Daniel și Apopei Mihai, au votat in scris, in acelasi tabel, imprimat de catre 
secretarul general al orașului si pus la dispoziția celor de mai sus. 

In acelasi mod a votat si domnul viceprimar Butnaru Nicu, dumnealui fiind prezent in instituție 
in exercitarea atribuțiilor de serviciu. 

Domnul Mihăiță Istrate, membru al consiliului local, a votat la ora 16,17 si 16,22 ,arătând 
telefonic că a trimis un alt e-mail in jurul orei 15,00 dar au fost probleme cu sistemul 
electronic.Cert este ca secretarul general nu l-a primit. 

La ora 16,22 s-a reușit deschiderea e-mail-ului trimis de către acesta, observandu-se că la 
proiectul numărul 6 privind  însușirea raportului de evaluare și aprobare a vânzării unei suprafețe 
de 53 mp teren, din domeniul privat al orașului Bicaz, dumnealui se abține de la vot dar in acelasi 
timp propune ca prețul vânzării sa fie de 50 euro/mp. 

Amendamentul a fost incărcat pe e-mail de către secretarul general al orașului Bicaz și 
distribuit tuturor membrilor consiliului local care și-au exprimat opinia cu privire la acesta, fiind 
respins cu 11(unsprezece) voturi impotrivă și o abținere(domnul Matasă Iulian Traian) , doar 
3(trei) consilieri locali susținând amendamentul la prețul de 50 euro/mp și anume domnul Matei 
N.Victor, Mărăscu Claudiu-Constantin și Istrate Mihăiță.  

Astfel că, proiectul de hotărâre a fost votat in forma inițială conform raportului de 
evaluare. 

 



Cele 9(nouă) proiecte de hotarare au fost votate dupa cum urmeaza: 
 
-1.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.52/26.03.2020, referitor la solicitarea 

de retragere a Municipiului Roman din cadrul Asociatiei de dezvoltare Intercomunitara Aqua 
Neamt si modificarea actelor statutare ale asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA 
NEAMT” a intrunit un numar de 11 voturi pentru din partea domnilor consilieri fiind aprobat cu 
majoritatea absolută. Au votat pentru acest proiect, domnii consilieri Apopei Mihai,Apostolescu 
Dumitru Daniel,Braniște Bogdan,Budacă Florica,Bulai Daniel,Florea Constantin,Oprea Dragomir, 
Popescu Maria Iulia,Ursu Viorel,Butnaru Nicu si Zafton Dumitru Cristian, impotriva votând Matei 
Victor si 3 abțineri(Matasă Iulian Traian, Mărăscu Claudiu și Istrate Mihăiță), fiind aprobat cu 
majoritatea absolută. 
 

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea casării unor mijloace fixe si a unor obiecte de 
inventar aflate in dotarea Spitalului Orăşenesc”Sf.Ierarh Nicolae” Bicaz a intrunit un numar de 14 
voturi pentru din 14 exprimate, fiind aprobat cu majoritatea absolută. Domnul consilier 
Apostolescu Dumitru Daniel neparticipând la vot, fiind in stare de incompatibilitate. 
 

3.Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului Oraşului Bicaz pe cele 
doua sectiuni: Funcţionare şi Dezvoltare pentru trimestrul I al anului 2020, a fost aprobat in 
unanimitate de voturi. 

 
4.Proiect de hotarare privind modificarea pct.1 al anexei (ARTERE DE CIRCULAȚIE) la HCL 

nr.149/19.08.1999, privind aprobarea inventarului bunurilor catre alcătuiesc domeniul public al 
orașului Bicaz, a fost aprobat in unanimitate de voturi. 

 
5.Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL nr.41/27.02.2020, privind 

aprobarea unor reguli referitoare la desfaşurarea serviciului de salubrizare pe raza UAT Oraş 
Bicaz, a fost aprobat in unanimitate de voturi. 

 
6.Proiect de hotărâre privind Insușirea raportului de evaluare și aprobare a vânzării unei 

suprafețe de 53 mp teren, din domeniul privat al orașului Bicaz, a fost aprobat cu majoritatea 
calificată de către 11 din cei 15 consilieri locali partricipanți la vot. S-au inregistrat 4(patru) 
abțineri, votând astfel domnii consilieri Matei N.Victor, Mărăscu C.Constantin, Mătase Iulian 
Traian și Istrate Mihăiță. 

 
7. Proiect de hotărare privind imputernicirea Primarului orașului Bicaz, de a negocia si 

semna Contractul Colectiv de munca cu reprezentanții salariaților din cadrul Primăriei orașului 
Bicaz, a fost aprobat in unanimitate de voturi cu majoritatea simplă. 

 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea ,,Regulamentului de concesionare a bunurilor 

imobile apartinând orașului Bicaz” a fost aprobat cu majoritatea absolută, toți membrii consiliului 
local, votând in acest sens. 

 
9. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local, a fost aprobat in unanimitate de 

voturi a celor 15(cincisprezece)consilieri locali . 
 
La acest proiect, care conținea și alocarea unei sume de bani pentru achiziționarea unei 

autocamionete, necesară instituției in foarte multe activități ce le desfășoara pe raza UAT  



 
 
Bicaz,domnul consilier Matei Victor propune sa fie cumpărată o autocamionetă de tonaj 

mai mare asupra căreia să poată fi incărcată o sarcină mai mare de materiale, cu rezistență 
sporită. 

De asemenea a dolicitat dumnealui consultarea si a consilierilor locali cu experiență in 
domeniul auto-service, dat fiind ca autocamioneta ce urmează a fi achiziționată nu  este un produs 
nou ci unul second-hand. 
    Pana la ora 19,15 toți consilierii locali si-au exprimat votul asupra proiectelor de hotărâre  
precum și asupra amendamentului propus de către domnul Istrate Mihăiță la proiectul nr.6. 
  Nu au fost  ridicate alte probleme, drept pentru care, secretarul general al orașului Bicaz a salvat 
votul in format electronic și letric, anexându-l la dosarul de ședință din data de 30.04.2020. 
 
 
                                                                                                   Întocmit, 
    PREŞEDINTE DE  ŞEDINŢĂ                                                 SECRETAR GENERAL 
              BUTNARU Nicu                                                      Laura -Valentina  Vătavu 
 
 
 
 
 
Red./Proc.VLV 
Dos.Sedință Ordinară 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




