
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BICAZU ARDELEAN   

       Proces verbal aprobat în ședința 

    Consiliului local al Comunei Bicazu Ardelean 

                                                  din data de 29 .11 . 2019 
 

 

PROCES VERBAL 

al şedintei extrordinare a consiliului local al comunei Bicazu Ardelean 

din 31.10 .2019 , orele 14,00 

  

 La şedinţă participă Domnul primar Bîrsan Constantin Ioan, doamna secretar 

Jolteag Gicuta,  12 consilieri din numărul total de 13  și domnul Ripeanu Ionut   

Domnul preşedinte de şedinţă ales, Moldovan Emil  declară deschise  lucrările 

şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Bicazu Ardelean  din data de 31 

octombrie  2019 pentru care au fost convocaţi şi inviţati să participe consilierii locali 

în funcţie.  

Domnul preşedinte de şedinţă a constat  că sunt prezenţi 12 consilieri din 

numărul total de 13, lipseste Tepes Ghibosu Ionel  declară şedinţa legal constituită. 

Domnul presedinte de sedinta propune pentru inceputul sedintei sa dea 

cuvantul domnului Ripeanu Ionut reprezentantul SC EDIL INDUSTRY 

D-L Ripeanu Ionut- am venit pentru informare : lunea se colecteaza fractii 

uscate: hartie, carton, PET-uri si sticla , deseuri metalice,iar miercuri se colecteaza 

deseuri menajere...sa avem 2 luni de acomodare 

D-l consilier Ciucanu Sorin- trebuie explicat la oameni 

D-l primar – salut prezenta domnului Ripeanu Ionut. Vom face actiune de  informare  

din poarta-n poarta. Solicit ajutorul consilierilor  

D-l consilier Tepes Neculai- rumegusul, frunzele le-am dat foc, unde trebuie 

colectate? 

D-l Ripeanu Ionut-   date foc. 

D-l Primar- Mediul interzice  sa se dea foc. 

D-l Viceprimar- in pliante sa se specifice  ce deseuri nu sunt reciclabile 

D-l Ripeanu Ionut amenzile sunt intrte 2000-4000 lei pentru persoane fizice si  

20 000- 40 000 lei pentru persoane juridice 

D-l consilier Tepes Greurus Gheorghe- am televizoare , diferite electrice, unde se 

preiau? 

D-l Ripeanu Ionut- daca se face campanie va veni o masina dar va las nr. meu  de 

telefon-0724024055 si sunati .    

D-l Ripeanu Ionut se retrage, parasind sedinta.  

D-l  preşedinte de şedinţă citeşte ordinea de zi pentru care s-a făcut  

convocarea: 



1. ,,Proiect de hotarare acordul de principiu  al Consiliului  Local al 

Comunei Bicazu Ardelean in vederea cumpararii unei suprafete de teren” 

2. ,,Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al Comunei 

Bicazu Ardelean pe anul 2019” 

3. ,, Proiect de hotarare privind stabilirea salariului de baza  pentru 

functionarul public Voaides- Negustor Corina- Ionela ”  

4. ,,Diverse” 

Domnul primar propune suplimentarea ordinii de zi cu 2  puncte  

1. ,,Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii valabilitatii 

scrisorii de garantie nr . IG 173300684 DIN 30.08.2017 EMISA DE 

FONDUL DE GARANTARE A CREDITULUI  RURAL IFN S.A si a  

platii comisionului  pentru prelungirea  valabilitatii scrisorii de garantie  

pentru obiectivul de investitii ,,Renovare , modernizare  si dotare  

Camin cultural in satul Bicazu Ardelean , Comuna Bicazu Ardelean, 

judetul Neamt”, finantat prin FEADR, submasura 7.6” 

2. ,,Proiect de hotarare pentru modificarea HCL nr 79 din 24.10.2017ª 

Consiliului Local al Comunei Bicazu Ardelean si aprobarea devizului 

general actualizat si a indicatorilor economici  actualizati  pentru 

obiectivul  de investitii ,,Construire pod Zanogeni, sat Telec, comuna 

Bicazu Ardelean, judetul Neamt”  

D-l președinte de sedință  supune la vot  ordinea  de zi:  

Cine este ,,pentru’’? 

 Cine este ,, impotriva’’? 

 Se abtine cineva? 

Cu  12  voturi  pentru, din numărul de 12 consilieri prezenţi, ordinea de 

zi a fost aprobată  
1. D-l preşedinte de şedinţă  citeste punctul 1 de pe ordinea de zi: ,, ,,Proiect 

de hotarare acordul de principiu  al Consiliului  Local al Comunei 

Bicazu Ardelean in vederea cumpararii unei suprafete de teren” 

Domnul presedinte de sedinta – rapoartele comisiilor de specialitate: 

Comisia juridică – aviz pozitiv   

Comisia economică- isi da acordul de principiu  

Comisia  cultură – isi da acordul de principiupentru punctul 1, cu discutia lui in 

plenul sedintei   

Discutii: 

D-l   Primar vrem sa avem acordul Consiliului Local  prin vot deschis ...nu vrem sa 

cumparam cu litigii. Sursa de finantare, vanzarea de material lemnos 

D- consilier Magnani Cristina –este in centrul comunei  

D-l Primar-  am facut o notificare pentru d-l   Pantiru sa faca curatenie  



D-l consilier Tepes Neculai- ce destinatie i-ati dat? 

D-l Primar- prin PUZ s-a dat o destinatie , va fi amplasat o sala de sport, complex 

comercial, parcare  

D-l viceprimar- este zona interzisa pentru activitati  industriale 

D-l Primar- d-l Dumitras s-a ocupat  de acest proiect. 

Domnul presedinte de sedinta- daca nu mai sunt intrtebari sau nelamuriri supun la 

vot punctul 1 pe ordinea de zi  

Cine este ,,pentru’’? 

 Cine este ,, impotriva’’? 

 Se abtine cineva? 

Cu  12  voturi  pentru, din numărul de 12 consilieri prezenţi punctul i pe ordinea 

de zi a fost aprobat in unanimitate 

2. D-l preşedinte de şedinţă  citeste punctul 2 pe ordinea de zi: ,, . ,,Proiect de 

hotarare privind rectificarea bugetului local al Comunei Bicazu Ardelean pe 

anul 2019” 

Domnul presedinte de sedinta – rapoartele comisiilor de specialitate: 

Comisia juridică – aviz pozitiv   

Comisia economică- aviz favorabil 

Comisia  cultură – aviz favorabil 

Discutii: 

D-na secretar- am primit o atentionare de la Prefectura si trebuie montate camere 

video la Scoala Tosorog 

D-l Primar-  costa 4000 de lei. Am implementat proiectul  WIFI4EU 

D-l consilier Tepes Neculai- trebuie platit? 

D-l Primar- 3 ani este gratuit 

D-l consilier Olariu Ion- pe Bistra? 

D-l Primar- nu, unde sunt puncte de interes public la Telec si in Centru.  

O alta suma am pus pentru prestari servicii juridice, pentru reprezentare sper sa 

castigam  procesul cu Ditrau . 

Domnul presedinte de sedinta- daca nu mai sunt intrtebari sau nelamuriri supun la 

vot punctul 2 pe ordinea de zi  

Cine este ,,pentru’’? 

 Cine este ,, impotriva’’? 

 Se abtine cineva? 

Cu  12  voturi  pentru, din numărul de 12 consilieri prezenţi punctul 2 pe 

ordinea de zi a fost aprobat in unanimitate 



3. D-l preşedinte de şedinţă  citeste punctul 3 pe ordinea de zi:,, . ,, Proiect de 

hotarare privind stabilirea salariului de baza  pentru functionarul public 

Voaides- Negustor Corina- Ionela ”  

Comisia juridică – aviz pozitiv   

Comisia economică- aviz favorabil 

Comisia  cultură – aviz favorabil 

Discutii: 

D-na secretar-  a facut cerere, a indeplint conditiile de vechime si se va majora 

salariul cu 2,5%. 

D-l preşedinte de şedinţă: daca nu mai sunt intrtebari sau nelamuriri supun la vot 

punctul 3 pe ordinea de zi  

Cine este ,,pentru’’? 

 Cine este ,, impotriva’’? 

 Se abtine cineva? 

Cu  12  voturi  pentru, din numărul de 12 consilieri prezenţi punctul 3 pe 

ordinea de zi a fost aprobat  

,,Diverse” 

D-l consilier Tepes Greurus Gheorghe- pentru orice activitate care presupune 

monografia comunei luam o hotatrare a consiliului local pentru a face sau nu  

monografiile . 

D-l Primar- ar trebui  un acord de principiu, iar  atunci cand va fi gata va fi aprobata 

in consiliul local 

D-l consilier Tepes Greurus Gheorghe - pentru data viitoare, stabilim o intalnire, am 

aici o lista, prersoanele acestea sa fie convocate, sa stabilim cum facem...cei care 

primesc o sarcina, trebuie s-o faca.   

Nemaifiind alte discuții domnul preşedinte de şedinţă declară lucrările şedintei 

încheiate. 

Președinte de ședință,                  Secretar comună,               Întocmit, 

  Moldovan Emil                          Jolteag  Gicuța             Varlan Anisoara         

 




