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PROCES VERBAL 

al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Bicazu Ardelean 

din 31.05.2018, orele 14,00 

  

 La şedinţă participă domnul primar, Bîrsan Constantin Ioan, doamna secretar delegat 

UAT, Jolteag Gicuta, și 12 consilieri din numărul total de 13 consilieri în funcţie. 

Domnul preşedinte de şedinţă ales,  Ţepeş-Piser S. Gheorghe declară deschise lucrările 

şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Bicazu Ardelean din 31 mai 2018 pentru care 

au fost convocaţi şi invitaţi să participe consilierii locali în funcţie, în conformitate cu  

prevederile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare.    

Domnul preşedinte de şedinţă constată că sunt prezenţi 12 consilieri din numărul total 

de 13, absentând motivat d-l consilier Ţepeş Nicolae, şi declară şedinţa legal constituită. 

 

Domnul preşedinte de şedinţă citeşte ordinea de zi pentru care s-a făcut convocarea, 

astfel:  

1. ,,Proiect de hotărâre privind aprobarea  contului de încheiere a exercițiului bugetar 

și a situațiilor financiare pe anul 2017” 

2. ,,Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare la data de 31 martie 

2018” 

3. ,,Proiect de hotărâre privind  aprobarea  rezultatelor inventarierii patrimoniului 

Comunei Bicazu Ardelean la data de 31.12.2017” 

4. ,,Proiect de hotărâre privind  actualizarea comisiei speciale de inventariere a 

bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei Bicazu Ardelean” 

5. ,,Proiect de hotărâre cu privire la completarea inventarului bunurilor care aparţin 

domeniului public al comunei Bicazu Ardelean, judeţul Neamţ, atestat prin H.G. nr.1356/200, 

anexa nr. 10” 

6. ,,Diverse” 

 

Domnul preşedinte de şedinţă supune spre aprobare ordinea de zi  

Cu 12 voturi pentru, din numărul de 12 consilieri prezenţi, ordinea de zi a fost aprobată. 

 

1. Domnul preşedinte de şedinţă prezintă punctul unu pe ordinea de zi: ,,Proiect de 

hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar și a situațiilor 

financiare pe anul 2017” 

Comisia economică şi comisia juridică au avizat pozitiv proiectul de hotarâre. 

Nu au fost discuţii. 

Proiectul de hotarâre nr. 1 a fost aprobat  cu  12  voturi  pentru, din numărul de 12 

consilieri prezenţi. 

 

2. Domnul preşedinte de şedinţă prezintă punctul doi pe ordinea de zi: ,,Proiect de 

hotărâre privind aprobarea execuției bugetare la data de 31 martie 2018” 

Comisia economică şi comisia juridică au avizat pozitiv proiectul de hotarâre. 

Nu au fost discuţii. 

Proiectul de hotarâre nr. 2 a fost aprobat  cu  12  voturi  pentru, din numărul de 12 

consilieri prezenţi. 
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3. Domnul preşedinte de şedinţă prezintă punctul trei pe ordinea de zi: ,,Proiect de 

hotărâre privind  aprobarea  rezultatelor inventarierii patrimoniului Comunei Bicazu 

Ardelean la data de 31.12.2017” 

Comisia economică şi comisia juridică au avizat pozitiv proiectul de hotarâre. 

Nu au fost discuţii. 

Proiectul de hotarâre nr. 3 a fost aprobat cu 12 voturi pentru, din numărul de 12 

consilieri prezenţi. 

 

4. Domnul preşedinte de şedinţă prezintă punctul patru  pe ordinea de zi: ,,Proiect de 

hotărâre privind  actualizarea comisiei speciale de inventariere a bunurilor ce aparţin 

domeniului public al comunei Bicazu Ardelean” 

Comisia economică şi comisia juridică au avizat pozitiv proiectul de hotarâre. 

Nu au fost discuţii. 

Proiectul de hotarâre nr. 4 a fost aprobat cu 12 voturi pentru, din numărul de 12 

consilieri prezenţi. 

 

 5. Domnul preşedinte de şedinţă prezintă punctul cinci  pe ordinea de zi: ,, Proiect de 

hotărâre cu privire la completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public 

al comunei Bicazu Ardelean, judeţul Neamţ, atestat prin H.G. nr.1356/200, anexa nr. 10” 

Comisia economică şi comisia juridică au avizat pozitiv proiectul de hotarâre. 

Nu au fost discuţii. 

Proiectul de hotarâre nr. 4 a fost aprobat cu 12 voturi pentru, din numărul de 12 

consilieri prezenţi  

 

6. Domnul preşedinte de şedinţă întreabă care sunt problemele ce pot face obietul 

punctului șase pe ordinea de zi ,,Diverse”: 

 

Discuții: 

D-l consilier Ţepes Greuruş Gheorghe -  odată cu asfaltarea recentă s-au făcut praguri 

foarte mari la intrarea în curţile oamenilor. 

D-l Primar - s-a discutat cu cei de la drumuri şi acum se fac parcările, sunt unele puncte  

mai dificile...la Catrinoi Aurel, Catrinoi  Manole, au promis  că o să rezolve. 

D-l consilier Handaric Adrian- am vorbit cu şeful  şi a spus că  contractul este pe 3 

luni şi după expirare  se pot face reclamaţii 

D-l consilier Mucenicu Toader- când se face drumul Telec -Tosorog? 

D-l Sava Ion-  am discutat cu d-l  Arsene  şi   au promis  ca vin cât mai repede. 

D-l Primar-  am primit o sesizare  de la o doamnă Popa, din Bacău am aflat  că  nu au 

bani să cumpere bitum. 

D-l consilier  Ţepeş Greuruş Gheorghe – la  intrarea în comună trebuie refăcute 

indicatoarele,   să se facă limitatoare de viteză.Trebuie făcut ceva, se circulă foarte tare 

D-l Primar- asfaltul este bun, dar se pune foarte multa sare şi se  deteriorează  iarna. 

D-l  presedinte de şedinţă – cele 14 drumuri aprobate, când se vor face? 

D-l Primar- sunt în evaluare, dacă se aprobă, în toamnă.  La drumul Telec-Bistra sunt 

nişte probleme: firma care a câştigat nu a respectat proiectul şi a fost la AFIR, încă nu s-a 

rezolvat. La Cămin se lucrează, este bine, La Gradiniţa s-a semnat contractul de lucrări, s-a dat 

ordinul de începere a lucrărilor, urmează să se facă predarea-primirea amplasamentului; la Pod 

Zănogeni nu s-au înscris firme pentru achiziţia de lucrări, invocând subevaluarea proiectului, s-

a  luat legătura cu proiectantul pentru revizuirea proiectului; drumul Telec-Obcina-Balaj este 

scos la licitaţie pe 5 Km. D-l preşedinte Arsene a fost la Ciuc şi din discuţii reiese că si cei din 

judeţul Harghita vor face demersurile necesare pentru a se face lucrarea şi pe tronsonul aferent 

lor.  Torentul de la Zănogeni s-a aprobat SF. La cadastru general se începe pentru sectorul nr. 

53  - valoare 37 mii lei ... sunt nişte tineri, dar sunt buni. S-a mărit preţul de la  60 lei/carte 
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funciară la 102 lei/carte funciară, noilor modificări ale legislatiei in domeniul cadastrului 

sistematic şi a ordinului ANCPI.  Primăria nu poate da bani pentru astfel de lucrări, neexistând 

bază legală. D-l Lazăruţ va face teren împreună cu reprezentanţii firmei de cadastru pentru 

realizarea cadastrului sistematic in sectorul nr. 53. La lucrarea de la Monument,  am făcut o  

vizită la Miercurea Ciuc, pentru a vedea stadiul lucrărilor la „Vulturul” ce va fi amplasat pe 

monument. Vă rog să vedeti si pozele ...., La licitaţia de masă lemnoasă s-au adjudecat  4 

partizi de către Pan Forest şi una de Ocolaşu Mare, a fost o contestaţie, dar s-a rezolvat astăzi, 

să vedem dacă contestatarul este mulţumit. Terenul de la Melek este foarte departe şi oamenii 

nu pot aduce lemn de la Tulgheş. La Bicazu Ardelean s-a vândut o parte din lemn, preţul a 

crescut. Încă o problemă, cu cei de la Serviciul de voluntariat ISU, datorită trecerii 

contributiilor de la angajator la angajat în raport de valoarea indemnizatiei orare/voluntar care 

dealtfel nu a mai fost majorată de ani de zile, voluntarul rămâne cu o indemnizatie modică care 

nu este în concordantă cu activitățile complexe din cadrul SVSU... Cei de la AQUA au propus 

scumpirea taxei la apă /mc. APASERV este pe pierdere... 

D-l Viceprimar-  scumpirea se datorează pierderilor. 

D-l consilier Ţepeş Greuruş Gheorghe -  să se facă un calcul pe comună cât s-ar 

cheltui  cu apa comunei adusă din deal,..., cheltuieli energie, personal, pompe, etc. 

D-l Primar-  referitor la apă, d-l  Nechita a fost la APASERV şi a primit o listă  cu ceea 

ce ar fi de făcut pentru autorizare 

D-l Viceprimar-  apa de la comună, pompa mege la maxim, vom rămâne fără apă 

 

 

Domul preşedinte de şedinţă văzând că dacă nu mai sunt alte discuții declară 

închise lucrările şedintei. 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINȚĂ                                      SECRETAR DELEGAT UAT,    

   Ţepes-Piser S. Gheorghe            Jolteag Gicuţa 

 

 

 

                REDACTAT,       

            Vârlan Anişoara 

 

                                                                                                   

 


