
 
 
 
 
 

CONSILIUL  LOCAL AL  ORAȘULUI  BICAZ 
 

PROCES   VERBAL 
al şedinței ordinare  din  data  

de  25.06.2020 
 

 
          Ședința ordinară a Consiliului local al oraşului Bicaz judeţul Neamţ  s-a  desfasurat în mediu on-line in 

data de 25.06.2020 incepând cu orele 15,00 , fiind convocată, prin Dispoziţia Primarului numărul 155 din 
17.06.2020 și Dispoziția nr.161/23.06.2020, cu următoarea ordine de zi: 
 
1.Proiect de hotărâre privind   rectificarea  bugetului  local pentru anul 2020. 
 
2. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special d-lui Andriescu Mihai, reprezentant 
al U.A.T Bicaz, in Adunarea Generală a Asociaților din A.D.I ”ECONEAMȚ”. 
 
3. Proiect de hotărâre privind înregistrarea unor suprafețe de teren in domeniul privat al orașului 
Bicaz-zonă Parchet punct”Lângă Bl.20”, str.Aleea Teilor,  respectiv str.Piatra Corbului, punct 
”Lângă Bl.15, oraș Bicaz și modificarea HCL nr.49/08.04.1999 poziția nr.27 și HCL nr.64/29.05.2003 
poziția nr.3 la anexă,  
 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției de lucrări de șarpantă , de învelitoare și lucrări 
conexe la clădirea „Policlinică”, din Orașul Bicaz, județul Neamț." 

 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unor schimburi  de terenuri, 
 

6. Proiect de hotărâre privind inchirierea prin licitatie publică a unui teren în suprafață de 
545 mp aflat in domeniul public al localitatii și abrogarea HCL nr.49/26.03.2020. 

 
7.  Proiect de hotărâre privind inchirierea prin licitatie publică a unui teren în suprafață de 19 
mp aflat in domeniul public al localitatii, 
 
8.  Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședintă și a potențialului președinte de 
ședință pentru lunile iulie, august și septembrie 2020. 
 
9. Proiect de hotărâre privind   modificarea HCL nr.120/21.10.2019 privind aprobarea solicitării 
unei scrisori de garanţie bancară în favoarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, pentru 
acoperirea avansului necesar finațării proiectului de investiții 
,,Lucrări de realizare a infrastructurii de protecție împotriva inundațiilor pe Pârâul Bisericii și Pârâul 
Bașei, Loc. Bicaz, Jud. Neamț’’. 
 
 

 
  



 
Proiectele 1-8 mai sus menționate, au fost puse la dispoziția domnilor consilieri prin incarcarea 

pe pagina de e-mail a fiecaruia in parte, in data de 18 iunie 2020, pentru a fi studiate, in cadrul 
comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orașului Bicaz. 

In contextul situatiei de alertă declarată la nivel național, in baza Legii nr.55/15.05.2020 privind 
unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de Covid -19 și a OUG 
61/12.05.2020 privind modificarea Codului administrativ, a recomandărilor primite de la forurile 
superioare in speță  Instituția Prefectului  Județul  Neamț, analiza pe comisii a proiectelor de hotărare din 
sedința ordinară din data de 25.06.2020, se va efectua electronic, aceasta urmărind prevenția si reducerea 
riscului de imbolnăvire in randul participanților. 

Ședința de consiliu local, s-a desfăsurat in spațiul on-line astfel cum a fost convocată prin dispoziția 

primarului nr.155/17.06.2020 ținându-se cont de dorința majorității membrilor Consiliului local. 
Astfel, doamna secretar general Laura-Valentina Vătavu, a distribuit on-line pe adresa de e-

mail a tuturor membrilor consiliului local, un tabel cuprinzand amendamentele la proiectele de 
hotărâre propuse de domnul consilier Matei Victor, precum și proiectul nr.9 inclus suplimentar pe 
ordinea de zi, motivat de situația actuală a dezastrului adus podurilor peste pârâurile de pe raza 
UAT oraș Bicaz de către ploile torențiale. 

Nu au fost înscrise opoziții privitor la proiectul introdus suplimentar pe ordinea de zi. 
Tabelul a fost incărcat in format word-excel, pentru facilitatea de a vota fiecare amendament 

in parte și de a inscrie păreri sau motivații . 
După ce votul asupra amendamentelor propuse a fost exprimat, s-a trecut la încărcarea 

tabelului cu proiectele de hotărâre, in forma inițială, deoarece niciunul dintre cele două 
amendamente nu a întrunit cvorumul de trecere. 

-Amendamentul la proiectul nr.1, a fost respins cu 10 voturi împotrivă și 2 abțineri(domnii 
Mărăscu Claudiu și Mihăiță Istrate), 1 vot pentru (Matei N.Victor), din totalul de 13 consilieri 
votanți. 

Amendamentul la proiectul nr.2, a fost respins cu 10 voturi împotrivă, 1 abținere și 2 voturi 
pentru(Domnul Apostolescu D.Daniel propunând pe domnul consilier Matei Victor a fi desemnat 
să reprezinte interesele instituției în relația cu ADI ECONEAMȚ, fiind de acord cu propunerea 
domnul Matei N.V.). 

Nu au votat amendamentele domnii Florea Constantin și Matasă T.Iulian. 
Secretarul general al orașului Bicaz, a incărcat pe adresele de e-mail a fiecărui consilier local, 

respectivele tabele de vot, la cele 9 proiecte de hotărâre, in data de 24.06.2020, h.14.18, pentru a 
fi timp la dispoziție pentru propuneri, nelămuriri sau informații de solicitat. 
   La vot au participat 14 consilieri locali in functie, lipsă fiind motivat domnul Florea Constantin, 
(fiind internat în spital), acestia completând tabelele care ulterior au fost salvate de pe ”e-mail ”si 
arhivate în folder special cu votul nominal. 

De asemenea aceste tabele au fost imprimate si in format letric si ulterior atasate la dosarul de 
ședinta al consiliului local din data de 25.06.2020, putand fi analizate si studiate ulterior. 

Domnii consilieri Ursu Viorel si Oprea Dragomir dat fiind varsta si imposibilitatea de a accesa 
internetul, precum si optiunea dânșilor exprimată telefonic, au votat in scris. 

 La solicitarea telefonică de a se pune la dispoziție tabelul de vot în format letric, secretarul 
general al UAT, a înaintat domnilor Apopei Mihai, Bulai Daniel, Budacă Florica și Braniște Bogdan 
tabelul de vot, aceștia  votând in scris, în tot cursul zilei de 25.06.2020 in acelasi tabel. 

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

 
Proiectele de hotărâre ale ordinii de zi din data de 25.06.2020, au fost votate după 

cum urmează: 



 
1.Proiect de hotărâre privind   rectificarea  bugetului  local pentru anul 2020, a fost aprobat cu 13 
voturi pentru și o abținere (Matei N.Victor), din totalul de 14 consilieri locali votanți. 
Domnul Matei N.Victor a motivat abținerea cu propunerea sa de amendament:  
”-art.1,la secțiunea cheltuieli,punctul 2 din Hotărâre, să se ducă spre alte investiții de strictă 
necesitate sau la proiecte deja aprobate,pentru a le duce la bun sfârșit cât mai repede posibil, iar la 
art.2, secțiunea cheltuieli, pct.1, consider că aceasta sumă ar trebui să fie direcționată către 
proiectul de reabilitare/modernizare instalație de fluide medicale, deoarece suma alocată prin 
sponsorizare, în valoare de 140.000 lei in 2018, de către Heidelberg Cement România, a fost 
folosită în alt scop,cu toate că acest proiect trebuia finalizat până acum, având HCL plus un credit 
contactat de la CEC Bank în valoare de 565.000 lei la care se plătește comision din banii 
contribuabililor.Consider că prin finalizarea proiectului,crește punctajul în evaluarea de 
acreditare a spitalului, deci implicit, menținerea locurilor de muncă pe viitor, cât și creșterea 
calității nivelului actului medical și de performanță în tratarea viitorilor pacienți.” precum și 
dezacordul dumnealui cu privire la: 
”-punerea mai multor obiective in același proiect, problemă ridicată și în alte ședințe anterioare, 
-luarea unei decizii fără a avea toate informațiile necesare depuse în proiectul de hotărâre.” 

 
 2.Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special d-lui Andriescu Mihai, 
reprezentant al U.A.T Bicaz, in Adunarea Generală a Asociaților din A.D.I ”ECONEAMȚ”, a fost 
adoptat cu 12 voturi pentru,1 abținere(Matei N.Victor) și un vot impotrivă(Apostolescu D.Daniel 
care propune pe domnul Matei N.Victor pentru a reprezenta interesele UAT in relația cu ADI 
ECONEAMȚ.) 
Domnul Matei N.Victor, motivează abținerea astfel: 
”Consider că trebuie supusă la vot numirea persoanei ce ar trebui să reprezinte interesele UAT 
Bicaz în Adunarea Generală a Asociațiilor a ADI ECONEAMȚ.Nu am nimic personal cu persoana 
propusă, însă consider că nu este potrivită pentru acest scop.” 
Propune ca  desemnarea să fie făcută in persoana dânsului. 
 
 3.Proiect de hotarare privind înregistrarea unor suprafețe de teren in domeniul privat al 
orașului Bicaz-zonă Parchet punct”Lângă Bl.20”, str.Aleea Teilor,  respectiv str.Piatra Corbului, 
punct ”Lângă Bl.15, oraș Bicaz și modificarea HCL nr.49/08.04.1999 poziția nr.27 și HCL 
nr.64/29.05.2003 poziția nr.3 la anexă, a fost aprobat in unanimitate de voturi. 

 
 4.Proiect de hotarare privind aprobarea execuției de lucrări de șarpantă , de învelitoare și 
lucrări conexe la clădirea „Policlinică”, din Orașul Bicaz, județul Neamț", a fost aprobat in 
unanimitate de voturi. 
 
 5.Proiect de hotarare privind aprobarea efectuării unor schimburi  de terenuri, a fost 
aprobat in unanimitate de voturi. 
 
 6.Proiect de hotarare privind inchirierea prin licitatie publică a unui teren în suprafață de 
545 mp aflat in domeniul public al localitatii și abrogarea HCL nr.49/26.03.2020, a fost aprobat 
in unanimitate de voturi. 
 

 
 7. Proiect de hotărare privind  inchirierea prin licitatie publică a unui teren în suprafață 
de 19 mp aflat in domeniul public al localitatii, a fost aprobat in unanimitate de voturi. 
 
 



 8. Proiect de hotărare privind  alegerea președintelui de ședintă  pentru lunile iulie, august 
și septembrie 2020 a fost aprobat cu 8 voturi în favoarea domnului consilier Apostolescu D.Daniel. 
Propunerile pentru nominalizarea persoanei desemnate au fost următoarele: 
-domnul Matei N.Victor(nominalizat de către domnii consilieri Matasă T.Iulian, Mărăscu Claudiu-
Constantin, Apostolescu D.Daniel, Istrate Mihăiță) 
-domnul Matasă T.Iulian(nominalizat de către domnul Matei Victor) 
-domnul Mărăscu Claudiu-Constantin(nominalizat de către domnul Ursu Viorel) 
-domnul Apostolescu D.Daniel(nominalizat de către ceilalți consilieri locali). 
Nu a fost propus și nici ales un potențial președinte de ședință care să fie rezervă in cazul în care 
președintele de ședință ales nu  poate prezida din diverse motive ședințele de consiliu local.  
 

 
 9.  Proiect de hotărare privind modificarea HCL nr.120/21.10.2019 privind aprobarea 
solicitării unei scrisori de garanţie bancară în favoarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor 
Rurale, pentru acoperirea avansului necesar finațării proiectului de investiții,,Lucrări de realizare a 
infrastructurii de protecție împotriva inundațiilor pe Pârâul Bisericii și Pârâul Bașei, Loc. Bicaz, 
Jud. Neamț’’, a fost aprobat in unanimitate de voturi. 
Domnul Matei N.Victor a depus următoarea remarcă”Deoarece ședințele se desfășoară incă în 
mediu on-line, am rugămintea de a primi un răspuns cu privire la stadiul proiectului pe această 
speță demarat prin fonduri europene GAL? 
 

    Pana la ora 23,24 toți cei 14 consilierii locali in funcție, si-au exprimat votul asupra celor 9 
proiecte de hotărâre incluse pe ordinea de zi din data de 28.05.2020(excepție făcând domnul 
Florea Constantin care a absentat de la vot motivat, pe motiv medical.  
  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 25.06.2020. 
 
 
                                                                                                   Întocmit, 
    PREŞEDINTE DE  ŞEDINŢĂ                                                 SECRETAR GENERAL 
              BUTNARU Nicu                                                      Laura -Valentina  Vătavu 
 
 
 
 
 
Red./Proc.VLV 
Dos.Sedință Ordinară 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




