
 
 
 
 
 

CONSILIUL  LOCAL AL  ORAȘULUI  BICAZ 
 

PROCES   VERBAL 
al şedinței ordinare  din  data  

de  28 mai  2020 
 

 
          Ședința ordinară a Consiliului local al oraşului Bicaz judeţul Neamţ  s-a  desfasurat on-line in 
data de 28.05.2020 incepând cu orele 15,00 , fiind convocată, prin Dispoziţia Primarului numărul 
137 din 19.05.2020 cu următoarea ordine de zi: 
 

1.Proiect de hotărâre privind actualizarea redevenței plătită de către crescătorii de 
animale pentru închirierea islazurilor proprietate privată a U.A.T Oraș Bicaz. 

 
 2.Proiect de hotărâre privind aprobarea”Strategiei locale cu privire la dezvoltarea si 
functionarea pe termen mediu si lung a serviciului de iluminat public al orașului Bicaz, Indicatorii 
de performanță pentru serviciul de Iluminat public precum și Modalitatea de gestiune a Serviciului 
de Iluminat  Public” 
 
 3.Proiect de hotarare privind trecerea, din domeniul public, în domeniul privat al oraşului 
Bicaz, a unei construcții, in scopul scoaterii din funcțiune, casării și demolării acesteia. 

 
 4.Proiect de hotarare privind indexarea, începând cu anul 2021, a impozitelor şi taxelor 
locale, precum si a taxelor speciale, aplicabile in anul fiscal 2021, cu rata inflației in procent de 
3,8%. 
 5.Proiect de hotarare privind inregistrarea unor suprafețe de teren, în domeniul privat al 
oraşului Bicaz. 
 
 6.Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Oraș 
Bicaz pentru a vota in ADI ECONEAMT.  

 
 7. Proiect de hotărare privind  acordarea diplomei de excelență si a unui premiu in sumă de 
500 lei, din bugetul local, pentru tanărul GRAMA TUDOR IONUȚ, persoană cu dezabilități, 
absolvent ca șef de promoție al generației 2016-2020 din cadrul Liceului ”Carol I ” Bicaz. 
 
 8. Proiect de hotărare privind  insușirea unui raport de evaluare și aprobarea concesionării 
prin licitație publică a unui teren, in suprafață de 504 mp, aflat in domeniul privat al orașului Bicaz. 
 
 9.  Proiect de hotărare privind  insușirea unui raport de evaluare și aprobarea concesionării 
prin licitație publică a unui teren, in suprafață de 92 mp, aflat in domeniul privat al orașului Bicaz. 
 
 10. Proiect de hotărare privind  insușirea unui raport de evaluare și aprobarea concesionării 
prin licitație public a unui teren, in suprafață de 47 mp, aflat in domeniul public al orașului Bicaz. 



 
 
 
 11. Proiect de hotărâre privind însuşirea unor rapoarte de evaluare şi aprobarea vânzării 
unei suprafețe de 577 mp teren din domeniul privat al oraşului Bicaz. 
 
 12. Proiect de hotărâre privind insușirea unui raport de evaluare și aprobarea vânzării 
directe a unui imobil-construcție, aflat in proprietatea privată a UAT Oraș Bicaz. 
 
 13. Proiect de hotărâre privind inregistrarea  Primăriei orașului Bicaz, in Sistemul național 
electronic de plată online a taxelor și impozitelor și modul de suportare a comisionului bancar la 
tranzacțiile on-line. 
 
 14. Proiect de hotărâre privind implementarea de către orașul Bicaz a acțiunii/proiectului 
”WIFI4EU Promovarea colectivității la internet in comunitățile locale” conform Acordului de Grant 
incheiat prin mecanismul pentru interconectarea Europei(MIE) și stabilirea locațiilor de amplasare 
a punctelor de acces a rețelei Wi-Fi. 
 
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de burse școlare și cuantumul 
acestora pentru semestrul II, al anului școlar 2019-2020 pentru elevii cuprinși in invățământul 
preuniversitar de stat din unitățile de invățământ de pe raza orașului Bicaz. 
 
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Rapoartelor de evaluare a bunurilor proprietate 
imobiliară și mobiliară din domeniul public al orașului Bicaz. 

 
 17. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetară. 
 
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de renumerotare a imobilelor 
situate in intravilanul UAT oraș Bicaz, de actualizare denumire și delimitare a strazilor in vederea 
intocmirii nomenclatorului stradal al orașului Bicaz, al localităților componente și al satelor 
aparținătoare. 

 
Proiectele mai sus menționate, au fost puse la dispoziția domnilor consilieri prin încarcarea pe 

pagina de e-mail a fiecaruia in parte, in data de 20 mai 2020, pentru a fi studiate, în 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 28.05.2020, se va efectua electronic, aceasta urmarind 
prevenția si reducerea riscului de imbolnăvire in randul participanților. 

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, două tabele cuprinzand: 

- amendamentele la proiectele de hotărâre propuse de domnul consilier Matei Victor, 
- proiectele de hotărâre, in forma inițială.  
Tabelele fiind incărcate in format word-excel, pentru facilitatea de a vota fiecare amendament 

sau proiect de hotărâre in parte și de a inscrie păreri sau motivații . 



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, respectivele tabele in data de 27.05.2020 la ora 13,50, impreună cu modificarea  

adusă proiectului de hotărâre nr.17(Rectificarea bugetului local),  cu recomandarea de a fi 
contactată in cazul in care sunt opoziții, propuneri, nelămuriri sau informații, indicându-se in acest  

sens numărul telefonic si  adresa de e-mail. 
 Nici un membru al Consiliului Local orășenesc Bicaz nu a făcut opoziție la modificarea adusă 

proiectului de hotărâre nr.17 și nici tabelelor de vot. 
Domnul consilier Matei-Neculai Victor  și doamna consilier Popescu Maria Iulia au telefonat 

solicitând informații cu privire la modul efectiv de vot, in cauză fiind necesar a fi exprimat mai intâi 
votul cu privire la amendamentele propuse de către domnul consilier Matei –Neculai Victor 
urmând mai apoi votul efectiv al proiectelor de hotărâre.  

A fost explicat acest lucru in e-mail –ul trimis la ora 13,50 in data de 27.05.2020, fiind salvat in 
format letric și atașat dosarului de ședință al consiliului local din data de 28.05.2020. 
   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 
17(șaptesprezece), privind Rectificarea bugetului local al orașului precum și al Spitalului 
Orăşenesc”Sf.Ierarh Nicolae” Bicaz,  nu a participat la vot. 

De asemenea aceste tabele au fost imprimate si in format letric si ulterior atasate la dosarul de 
ședintă al consiliului local din data de 28.05.2020, 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 dânsilor exprimată telefonic, la care s-a adăugat si domnul Apopei 
Mihai și Braniște Bogdan au votat in scris, in același tabel, imprimat de catre secretarul general al 
orașului si pus la dispoziția celor de mai sus la sediul instituției. 

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

Amendamentele la proiectele nr.1, 6, 14 și 17 au fost incărcate pe e-mail de către 
secretarul general al orașului Bicaz și distribuit tuturor membrilor consiliului local care și-au 
exprimat opinia cu privire la acestea, fiind respinse după cum urmează: 
 -Proiectul nr.1-” Daca sumele se majoreaza fata de anii precedenti nu sunt de acord 
deoarece crescatorii de animale prin adresele facute catre primarie arata ca nu se mai pot 
sustine financiar si ca platesc taxe si impozite pe suprafete ce nu sunt pasunabile drept pentru care 
nu pot primi subventie de la APIA. La solicitarea crescatorilor de animale adresata mie, doresc sa se 
analizeze si sa fie luat in calcul ca acestia sa plateasca doar pentru suprafetele cu pasune nu si cele 
impadurite. ” 

- un vot pentru (Matei N. Victor), 2 abțineri(Mărăscu C.Claudiu și Matasă T.Iulian), 12 voturi 
împotrivă(ceilalți membri ai consiliului), 

 
 -Proiectul nr.6-” Doresc scoaterea acestuia de pe ordinea de zi si chemat operatorul la 
discutii deoarece sunt foarte multe neconcordante in ceia ce priveste contractul de 
delegare si serviciul la propriu. 
Din cate se stie persoana mandatata pentru a reprezenta UAT-ul in relatia cu ADI a iesit la pensie 
si trebuia numita alta prin HCL.” 

-un vot pentru (Matei N.Victor), 3 abțineri(Mărăscu C.Claudiu, Matasă T.Iulian și Istrate 
Mihăiță), 11 voturi impotrivă(ceilalți membri ai consiliului), 

 



-Proiectul nr.14- ”Consider ca trebuie reanalizate locatiile in eventualitatea aparitiei pe 
viitor a unor oportunitati de folosire a infrastructurii  pentru alte scopuri.” 

- un vot pentru (Matei N.Victor), 3 abțineri(Mărăscu C.Claudiu, Matasă T.Iulian și Istrate 
Mihăiță), 11 voturi impotrivă, (ceilalți membri ai consiliului), 

 
-Proiectul nr.17- ”Consider ca pretul la unele produse sunt cam ridicate si de ce trebuie luat un 
ventilator mecanic atata timp cat exista unul la CPU. Nu ca sunt impotriva, insa cand am cerut 
in sedinta alocarea sumei pentru a se cumpara un aparat de ventilat mecanic portabil, am fost 
informat ca exista asa ceva si ca nu este necesara aceasta investitie.” 

-un vot pentru (Matei N.Victor), 4 abțineri(Mărăscu C.Claudiu, Matasă T.Iulian, Bulai Daniel 
și Istrate Mihăiță), 10 voturi impotrivă, (ceilalți membri ai consiliului), 

 
Astfel, nu au fost aduse modificări celor 18 proiecte de hotărâre, fiind votate în forma 

inițială, după cum urmează: 
 
1.Proiect de hotărâre privind actualizarea redevenței plătită de către crescătorii de 

animale pentru închirierea islazurilor proprietate privată a U.A.T Oraș Bicaz, a fost aprobat cu 12  
voturi din totalul celor 15 consilieri locali participanți , abținându-se de la vot domnii consilieri 
Matei N.Victor,Mărăscu C.Claudiu și Matasă T.Iulian . 
Domnul Matei N.Victor a motivat abținerea cu propunerea sa de amendament astfel: 
”Daca sumele se majoreaza fata de anii precedenti nu sunt de acord deoarece crescatorii de 
animale prin adresele facute catre primarie arata ca nu se mai pot sustine financiar si ca platesc 
taxe si impozite pe suprafete ce nu sunt pasunabile drept pentru care nu pot primi subventie de la 
APIA. La solicitarea crescatorilor de animale adresata mie, doresc sa se analizeze si sa fie luat in 
calcul ca acestia sa plateasca doar pentru suprafetele cu pasune nu si cele impadurite.”  
Domnul Mărăscu C.Claudiu a motivat abținerea astfel ”Din proiect nu reiese cu cat s-a ieftinit 
(avem o suma si o suprafata); avand in vedere ca suprafatele sunt impadurite cu vegetatie 
forestiera ar fi firesc ca evaluarea sa se faca cu cadru silvic (amenajist) pentru ca sunt detalii 
tehnice(consistenta si diametru semintisului)  care prevad ce se intampla cu suprafetele acoperite 
cu vegetatie forestiera adica intra sau nu sub regim silvic  .Firesc ar fi initierea unui alt proiect cu 
plafonarea pretului la nivelul anului 2019 ;facuta o evaluare serioasa a suprafetelor care sa reflecte 
realitatea din teren si un pret care sa fie suportabil de catre arendas ; daca in contractul de arenda 
este mentionata intretinerea suprafetei (curatire)acest lucru sa fie verificat”.  
Domnul Matasă T.Iulian nu a motivat abținerea. 

Din eruare materială, la numărătoarea voturilor s-a inserat un vot impotrivă la acest 
proiect de hotărâre, fapt adus la cunoștința Instituției Prefectului prin adresa noastră 
nr.5975/11.06.2020. 

 
 2.Proiect de hotărâre privind aprobarea ”Strategiei locale cu privire la dezvoltarea si 
functionarea pe termen mediu si lung a serviciului de iluminat public al orașului Bicaz, Indicatorii 
de performanța pentru serviciul de Iluminat public precum si Modalitatea de gestiune a Serviciului 
de Iluminat  Public” a fost aprobat cu majoritatea absolută a consiliului local, votând impotriva 
acestui proiect domnii consilieri Mărăscu C.Claudiu și Matasă T.Iulian, neînregistrându-se nici o 
abținere.Toți ceilalți 13 membri ai Consiliului local au fost de acord cu acest proiect de hotărâre, 
acesta fiind afișat anterior timp de 30 zile pe pagina electronică a Primăriei orașului Bicaz, conform 
Legii 52/2003 privind transparența decizională in administrația publică, nefiind aduse opoziții sau 
modificări proiectului inițial. 



Domnul Mărăscu Claudiu Constantin a motivat votul impotrivă astfel:”Nu sunt de acord cu 
delegarea gestiunii! Firma care a făcut studiul ar trebui să explice in detaliu de unde au reieșit 
sumele respective;Aș intreba care este eficiența economică a noii rețele de iluminat stradal, dacă 
costurile de intreținere se ridică la aceste sume.Pentru inființarea serviciului propriu de operare a 
sistemului de iluminat public s-a luat in calcul ca sediul să fie in Word Trade Center 
București?Publiservul a fost prezentat ca o societate cu viitor luminos in față, care va putea face de 
la servicii de ecarisaj, la construcții, intreținere, iluminat public, spații verzi,samd.” 
Domnul Matasă Traian Iulian, nu a motivat votul său impotrivă. 
 
 3.Proiect de hotarare privind trecerea, din domeniul public, în domeniul privat al oraşului 
Bicaz, a unei construcții, in scopul scoaterii din funcțiune, casării și demolării acesteia, a fost 
aprobat in unanimitate de voturi. 

 
 4.Proiect de hotarare privind indexarea, începând cu anul 2021, a impozitelor şi taxelor 
locale,precum si a taxelor speciale, aplicabile in anul fiscal 2021, cu rata inflației in procent de 
3,8%, fiind aprobat cu majoritatea absolută a 14 dintre consilierii locali, domnul Istrate Mihăiță 
votând impotrivă, nemotivând impotrivirea. 
 
 5.Proiect de hotarare privind inregistrarea unor suprafețe de teren, în domeniul privat al 
oraşului Bicaz, a fost aprobat in unanimitate de voturi a membrilor consiliului local. 
 
 6.Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Oraș 
Bicaz pentru a vota in ADI ECONEAMT, a fost  aprobat de către 13 dintre consilierii locali 
participanți la vot, domnii Istrate Mihăiță și Matei N.Victor abținându-se de la vot. 
Domnul Matei N.Victor a motivat abținerea, cu amendamentul depus anterior și anume ” Doresc 
scoaterea acestuia de pe ordinea de zi si chemat operatorul la discutii deoarece sunt foarte multe 
neconcordante in ceia ce priveste contractul de delegare si serviciul la propriu.” 
Domnul Istrate Mihăiță nu a motivat abținerea. 

 
 7. Proiect de hotărare privind  acordarea diplomei de excelență si a unui premiu in sumă de 
500 lei, din bugetul local, pentru tanarul GRAMA TUDOR IONUȚ, persoană cu dezabilități, 
absolvent ca șef de promoție al generației 2016-2020 din cadrul Liceului ”Carol I ” Bicaz, a fost 
aprobat in unanimitate de voturi. 
 
 8. Proiect de hotărare privind  insușirea unui raport de evaluare și aprobarea concesionării 
prin licitație publică a unui teren, in suprafață de 504 mp, aflat in domeniul privat al orașului Bicaz, 
a fost aprobat in unanimitate de voturi. 
 
 9.  Proiect de hotărare privind  insușirea unui raport de evaluare și aprobarea concesionării 
prin licitație publică a unui teren, in suprafață de 92 mp, aflat in domeniul privat al orașului Bicaz, 
a fost aprobat in unanimitate de voturi. 
 
 10. Proiect de hotărare privind  insușirea unui raport de evaluare și aprobarea concesionării 
prin licitație public a unui teren, in suprafață de 47 mp, aflat in domeniul public al orașului Bicaz, a 
fost aprobat in unanimitate de voturi. 
 



 11. Proiect de hotărare privind însuşirea unor rapoarte de evaluare şi aprobarea vânzării 
unei suprafețe de 577 mp teren din domeniul privat al oraşului Bicaz, a fost aprobat cu 13 voturi 
pentru, abținându-se de la vot domnii consilieri Istrate Mihăiță și Matei N.Victor. 
 
Domnul Istrate Mihăiță motivează abținerea pe considerentul că ”nu se indeplinesc condițiile 
pentru a vota secret”. 
Domnul Matei N.Victor motivează abținerea astfel ”până nu se face o actualizare cadastrală, mă 
abțin de a vota astfel de proiecte”. 
 
 12. Proiect de hotărâre privind insușirea unui raport de evaluare și aprobarea vânzării 
directe a unui imobil-construcție, aflat in proprietatea privată a UAT Oraș Bicaz, a fost aprobat cu 
13 voturi pentru, abținându-se de la vot domnii consilieri Istrate Mihăiță și Matei N.Victor. 
Domnul Istrate Mihăiță motivează abținerea pe considerentul că ”nu se indeplinesc condițiile 
pentru a vota secret”. 
Domnul Matei N.Victor motivează abținerea astfel ”până nu se face o actualizare cadastrală, mă 
abțin de a vota astfel de proiecte”. 
 
 13. Proiect de hotărâre privind inregistrarea  Primăriei orașului Bicaz, in Sistemul național 
electronic de plată online a taxelor și impozitelor și modul de suportare a comisionului bancar la 
tranzacțiile on-line a fost aprobată in unanimitate de voturi. 
 
 14. Proiect de hotărâre privind implementarea de către orașul Bicaz a acțiunii/proiectului 
”WIFI4EU Promovarea colectivității la internet in comunitățile locale” conform Acordului de Grant 
incheiat prin mecanismul pentru interconectarea Europei(MIE) și stabilirea locațiilor de amplasare 
a punctelor de acces a rețelei Wi-Fi a fost aprobat cu 14 voturi pentru , abținându-se de la vot 
domnul consilier Matei Neculai Victor. 

Abținerea domnului consilier a fost motivată prin insăși amendamentul adus proiectului si 
anume” Consider ca trebuie reanalizate locatiile in eventualitatea aparitiei pe viitor a unor 
oportunitati de folosire a infrastructurii  pentru alte scopuri.” 
 
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de burse școlare și cuantumul 
acestora pentru semestrul II, al anului școlar 2019-2020 pentru elevii cuprinși in invățământul 
preuniversitar de stat din unitățile de invățământ de pe raza orașului Bicaz a fost aprobat in 
unanimitate de voturi. 
 
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Rapoartelor de evaluare a bunurilor proprietate 
imobiliară și mobiliară din domeniul public al orașului Bicaz, a fost aprobat in unanimitate de 
voturi. 

 
 17. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetară. 
La acest proiect de hotărâre nu a votat domnul Apostolescu Dumitru Daniel, acesta declarăndu-si 
interesul in cauză, privitor la partea de buget a Spiotalului Orășenesc Sf.Ierarh Nicolae. 
Supus la vot, proiectul a trecut cu 13 voturi pentru, inregistrăndu-se o abținere in persoana 
domnului consilier Matei Neculai Victor. 
Domnul consilier motivând abținerea cu următoarele explicații: 
-” Consider ca pretul la unele produse sunt cam ridicate si de ce trebuie luat un ventilator mecanic 
atata timp cat exista unul la C.P.U. Nu ca sunt impotriva, insa cand am cerut in sedinta alocarea 



sumei pentru a se cumpara un aparat de ventilat mecanic portabil, am fost informat ca exista asa 
ceva si ca nu este necesara aceasta investitie” 
-”Nu mai sunt de acord cu modificarea proiectelor înainte de a se vota și de a nu se respecta 
temeiul legal.” 
 
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de renumerotare a imobilelor 
situate in intravilanul UAT oraș Bicaz, de actualizare denumire și delimitare a strazilor in vederea 
intocmirii nomenclatorului stradal al orașului Bicaz, al localităților componente și al satelor 
aparținătoare, a fost aprobat in unanimitate de voturi. 

 
    Pana la ora 17,28 toți cei 15 consilierii locali in funcție, si-au exprimat votul asupra celor 18 
proiecte de hotărâre incluse pe ordinea de zi din data de 28.05.2020. 
  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 28.05.2020. 
 
 
                                                                                                   Întocmit, 
    PREŞEDINTE DE  ŞEDINŢĂ                                                 SECRETAR GENERAL 
              BUTNARU Nicu                                                      Laura -Valentina  Vătavu 
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