
 
 

CONSILIUL  LOCAL AL  ORAȘULUI  BICAZ 
 

PROCES   VERBAL 
al şedinței extraordinare  din  data  

de  10.07.2020 
 

 
          Ședința extraordinară a Consiliului local al oraşului Bicaz judeţul Neamţ  s-a  desfasurat în 
mediu on-line in data de 10.07.2020 incepând cu orele 12,00 , fiind convocată, prin Dispoziţia 
Primarului numărul 171/03.07.2020, cu următoarea ordine de zi: 
 
1. Proiect de hotărâre privind   modificarea și completarea Regulamentului Consiliului Local al 
orașului Bicaz aprobat prin HCL nr.135/2016, 
2.Proiect de hotărâre privind   aprobarea extinderii intravilanului orașului Bicaz conform planului 
de situație anexat. 
3. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al orașului Bicaz, în 
Comisia pentru concesionarea, închirierea și vânzarea bunurilor imobile din domeniul public și 
privat al UAT oraș Bicaz. 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea participarii la finanțare și a execuției obiectivului de 
investitii"Extindere rețea electrică de joasă tensiune pe o  
lungime de aproximativ  0,4 km , în strada str. Păltiniș, oraș Bicaz, județul Neamț".     
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea construirii unei punți pietonale peste pârâul Îzvorul 
Muntelui in vederea refacerii in regim de urgență a căii de acces în dreptul proprietății d-lui 
Trifan Simion și a d-nei Olaru Safta. 
 

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 08 iulie 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 27.07.2020, se va efectua electronic, aceasta urmărind 
prevenția si reducerea riscului de imbolnăvire in rândul participanților. 

Ședința de consiliu local, s-a desfăsurat in spațiul on-line astfel cum a fost convocată prin 
dispoziția primarului nr. 171/03.07.2020,  ținându-se cont de dorința majorității membrilor 
Consiliului local. 

Nu s-au inregistrat contestații sau amendamente aduse proiectelor de hotărâre.Domnul 
Matei N.Victor a venit cu o sugestie de completare la proiectul nr 1 privind modificarea 
Regulamentului Consiliului Local, în sensul de a fi introdusă modalitatea de vot pentru consilierii 
care votează online, atunci când ședințele consiliului local se desfășoară public față-in-față. Fiind în 
conformitate cu prevederile legale, s-a considerat pertinentă cererea, domnii consilieri neavând 
obiecții, secretarul general al UAT, completănd regulamentul in acest sens. 

Secretarul general al orașului Bicaz, a incărcat pe adresele de e-mail ale fiecărui consilier local, 
un tabel de vot, la cele 5 proiecte de hotărâre, in data de 10.07.2020, h.8,00, pentru a fi timp la 
dispoziție pentru propuneri, nelămuriri sau informații de solicitat. 



   La vot au participat 14 consilieri locali in functie,(domnului Florea Constantin, fiindu-i incetat 
mandatul de consilier local prin deces), 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 10.07.2020, 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 , Braniște Bogdan, 
Istrate Mihăiță și Mătase Iulian, tabelul de vot, aceștia  votând in scris, în tot cursul zilei de 
10.07.2020 in acelasi tabel. 

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

Deasemenea, domnul Apostolescu D.Daniel, a fost prezent in calitate de Președinte de ședință, 
acesta votând pe tabelul pus la dispoziție, în format letric. 

 
Proiectele de hotărâre ale ordinii de zi din data de 10.07.2020, au fost votate după 

cum urmează: 
1. Proiect de hotărâre privind   modificarea și completarea Regulamentului Consiliului Local al 
orașului Bicaz aprobat prin HCL nr.135/2016, a fost votat cu 13 voturi pentru și o abținere în 
persoana domnului Matei N.Victor acesta venind cu observația că ” nu este precizat clar care este 
suportul tehnic pentru consilierul ce nu va putea participa la sedintele ce se vor desfasura fata in 
fata si va trebui sa voteze on line. Dupa parerea mea acesta poate participa doar interactiv, 
deoarece la sedintele fata in fata nu se va sti rezultatul votului decat dupa ce va vota si consilierul 
care si-a exprimat dorinta (motivata) de a vota online.” 
 
2.Proiect de hotărâre privind   aprobarea extinderii intravilanului orașului Bicaz conform planului 
de situație anexat, a fost aprobat în unanimitate de voturi. 
 
3. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al orașului Bicaz, în 
Comisia pentru concesionarea, închirierea și vânzarea bunurilor imobile din domeniul public și 
privat al UAT oraș Bicaz, 
 Au fost aleși în comisie următorii consilieri locali: 
Membri participanți: 
1.Apostolescu Dumitru-Daniel 
2.Ursu Viorel 
3.Budacă Florica 
4.Oprea Dragomir 
Membrii supleanți:  
1.Matasă Iulian-Traian 
2.Bulai Daniel 
3.Mărăscu Claudiu Constantin 
4.Popescu Maria-Iulia 
 
Aceștia au întrunit următorul număr de voturi: 
Membri participanți: 
 



1.Apostolescu Daniel-10 voturi pentru ,4 voturi impotrivă, 0 abtineri, din totalul de 14 consilieri locali 
participanți,  
2.Ursu Viorel         -10 voturi pentru ,4 voturi impotrivă, 0 abtineri, din totalul de 14 consilieri locali 
participanți,  
3.Budacă Florica      -9 voturi pentru ,5 voturi impotrivă, 0 abtineri, din totalul de 14 consilieri locali 
participanți, 
4.Oprea Dragomir    -9 voturi pentru ,5 voturi impotrivă, 0 abtineri, din totalul de 14 consilieri locali 
participanți,  
MEMBRI SUPLEANȚI 

 
1.Matasă Iulian-Traian           - 9 voturi pentru ,5 voturi impotrivă, 0 abtineri, din totalul de 14 
consilieri locali participanți 
2.Bulai Daniel                           -9 voturi pentru ,5 voturi impotrivă, 0 abtineri, din totalul de 14 
consilieri locali participanți,  
3.Mărăscu Claudiu Constantin- 8 voturi pentru ,6 voturi impotrivă, 0 abtineri, din totalul de 14 
consilieri locali participanți,  
4.Popescu Maria-Iulia               -8 voturi pentru ,6 voturi impotrivă, 0 abtineri, din totalul de 14 
consilieri locali participanți, 
 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea participarii la finanțare și a execuției obiectivului de 
investitii"Extindere rețea electrică de joasă tensiune pe o  
lungime de aproximativ  0,4 km , în strada str. Păltiniș, oraș Bicaz, județul Neamț", a fost aprobat 
cu unanimitate de voturi.   
   
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea construirii unei punți pietonale peste pârâul Îzvorul 
Muntelui in vederea refacerii in regim de urgență a căii de acces în dreptul proprietății d-lui 
Trifan Simion și a d-nei Olaru Safta, a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
 

Domnul consilier Matei N.Victor a ținut să specifice și să fie consemnat în procesul verbal al 
ședinței extraordinare, următoarele: 

” - Pentru următoarele proiecte ce se doresc a se realiza pe raza UAT Oraș Bicaz, să se 
poată obține fonduri și din alte surse cum ar fi CNI, fonduri europene sau   grant-uri,  

-pentru o mai bună analiză și decizie, în vederea exercitării votului, proiectele pentru 
ședință să fie prezentate consilierilor în limitele prevăzute de lege și să se aibă în vedere că la 
trimiterea acestora prin intermediul e-mailului să se realizeze cu confirmare de primire.”  
 
Toți cei 14 consilierii locali in funcție, si-au exprimat votul asupra celor 5 proiecte de hotărâre 
incluse pe ordinea de zi din data de 10.07.2020((domnului Florea Constantin, fiindu-i incetat 
mandatul de consilier local prin deces), 
  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 10.07.2020. 
 
                                                                                                                   Întocmit, 
                      PREŞEDINTE DE  ŞEDINŢĂ                                                 SECRETAR GENERAL 
                     Apostolescu Dumitru Daniel                                        Laura -Valentina  Vătavu 
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