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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BICAZU ARDELEAN   

       Proces verbal aprobat în ședința 

    Consiliului local al Comunei Bicazu Ardelean 

                                                  din data de .01.2020    
 

 

PROCES VERBAL 

al şedintei ordinare a consiliului local al comunei Bicazu Ardelean 

din 30.12 . 2019 , orele 14,00 

  

 La şedinţă participă Domnul primar Bîrsan Constantin Ioan,  13 consilieri din 

numărul total de 13 şi d-na contabil Moldovan A.Lenuta.  

Doamna preşedinte de şedinţă aleasă, Apetrei Dumitrina  declară deschise  

lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Bicazu Ardelean  din data 

de 30 decembrie   2019 pentru care au fost convocaţi şi inviţati să participe consilierii 

locali în funcţie.  

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

numărul total de 13,  declară şedinţa legal constituită. 

Doamna preşedinte de şedinţă- supune spre aprobare procesul verbal  din  data 

de 24.12.2019   

Cine este ,,pentru’’? 

 Cine este ,, impotriva’’? 

 Se abtine cineva? 

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

verbal  din sedinţa  anterioară a fost aprobat  

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

convocarea: 

1. ,, Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării rețelei școlare din 

Comuna Bicazu Ardelean pentru anul școlar 2020-2021” 

2. ,, Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, 

precum şi a taxelor speciale, pentru anul fiscal 2020” 

3. ,, Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 70 din 25.10.2019 

a Consiliului Local al Comunei Bicazu Ardelean”  

4. ,, Proiect de hotărâre privind Planul de acțiuni sau de lucrări de interes 

local pentru anul 2020 care urmează a fi realizat de către beneficiarii venitului 

minim garantat și de persoanele fizice sancționate cu prestarea unor activități 

neremunerate în folosul comunității” 

5 .,,Proiect de hotărâre privind menținerea mandatului acordat prin 

Hotărârea nr. 53 din 30.07.2019 a Consiliului Local al Comunei Bicazu Ardelean 

pentru votarea în Adunarea Generală a ADI “AQUA NEAMT” a modifcării 
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prețurilor și tarifelor la serviciul de alimentare cu apă potabilă și canalizare-

epurare conform avizului A.N.R.S.C. nr. 706287 din 03.06.2019 și implicit privind 

modificarea prin act adițional a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor de 

alimentare cu apă și de canalizare nr. 28 din 10.08.2009 încheiat între ADI “AQUA 

NEAMT” și Compania Județeană Apa SERV S.A. ” 

6. ,, Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor prevăzute 

la art. 13 alin. (1) din Contractul de prestare a serviciului de salubrizare pentru 

UAT-uri nr. 4480 din 31.05.2017 încheiat între Comuna Bicazu Ardelean și 

operatorul de servicii SC EDIL INDUSTRY SRL Iași, cu modificările și 

completările ulterioare, și pentru avizarea Regulamentului serviciului public de 

salubrizare a localităților din județul Neamț” 

7. ,,Proiect de hotărâre privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru 

Situaţii de Urgenţă TIP V2 al Comunei Bicazu Ardelean, judeţul Neamt” 

8. ,, Proiect de hotărâre privind aprobarea valorificării cantității de 

cantității de 47 m3 masă lemnoasă, pe picior, produse accidentale, proprietatea 

Comunei Bicazu Ardelean, rezultată pentru realizarea căilor de scos-apropiat din 

suprapunere cu partizile nr. 2512 și nr. 1031, atribuite operatorului economic SC 

MIT PROSPER S.R.L. prin contractul nr. 4368 din 10.06.2019, în condițiile 

Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate 

publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017, cu modificările și 

completările ulterioare”  

9. ,, Proiect de hotărâre privind aprobarea marcării unei cantități de masă 

lemnoasă din pădurea proprietatea comunei Bicazu Ardelean, județul Neamț, 

pentru refacerea unor podețe” 

10. ,,Diverse” 

Domnul primar propune suplimentarea ordinii de zi cu 2  puncte: 

1. ,, Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei 

Bicazu Ardelean pe anul 2019” 

2.  

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

Cine este ,,pentru’’? 

 Cine este ,, impotriva’’? 

 Se abtine cineva? 

Cu  13  voturi  pentru, din numărul de 13 consilieri prezenţi, ordinea de 

zi a fost aprobată cu suplimentarea celor două puncte pe ordinea de zi  

1. Doamna preşedinte de şedinţă  citeste punctul 1 de pe ordinea de zi: ,, 

Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării rețelei școlare din Comuna 

Bicazu Ardelean pentru anul școlar 2020-2021” 
Doamna  presedinte de sedinta – rapoartele comisiilor de specialitate: 

Comisia juridică – aviz pozitiv   
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Comisia economică-aviz pozitiv 

Comisia  cultură – aviz pozitiv 

Discutii: 

D-l Primar – aşa cum ştiţi, în fiecare an se aprobă organizarea reţelei scolare   

Doamna presedinte de sedinta- daca nu mai sunt întrtebari sau nelămuriri 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 1 pe 

ordinea de zi a fost aprobat   

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

hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor 

speciale, pentru anul fiscal 2020” 

Doamna  presedinte de sedinta – rapoartele comisiilor de specialitate: 

Comisia juridică – aviz pozitiv   

Comisia economică –aviz pozitiv 

Comisia  cultură – aviz pozitiv 

Discutii:- 

D-l Primar -coeficientul este stabilit prin lege, restul taxelor rămîn aceleaşi 

 Doamna preşedinte de şedinţă- dacă nu   sunt întrtebari sau nelămuriri, 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 în unanimitate 

3. D-na  preşedinte de şedinţă  citeste punctul 3 pe ordinea de zi,, Proiect de hotărâre 

privind modificarea Hotărârii nr. 70 din 25.10.2019 a Consiliului Local al 

Comunei Bicazu Ardelean ”  

Doamna  presedinte de sedinta – rapoartele comisiilor de specialitate: 

Comisia juridică – aviz pozitiv   

Comisia economică –aviz pozitiv 

Comisia  cultură – aviz pozitiv 

Discutii:- 

 D-na  preşedinte de şedinţă: daca nu sunt discutii sau nelamuriri, supun la vot 

punctul 3 pe ordinea de zi  
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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  

4. D-na  preşedinte de şedinţă  citeste punctul 4 pe ordinea de zi ,, Proiect de 

hotărâre privind Planul de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru anul 2020 

care urmează a fi realizat de către beneficiarii venitului minim garantat și de 

persoanele fizice sancționate cu prestarea unor activități neremunerate în folosul 

comunității” 

Doamna  preşedinte de şedinţă – rapoartele comisiilor de specialitate: 

Comisia juridică – aviz pozitiv   

Comisia economică- aviz favorabil 

Comisia  cultură – aviz favorabil 

Discutii: 

D-l Primar – anual facem planul să le dam de lucru celor de la 416 şi celor care fac 

munca neremunerata în folosul comunităţii, domnul viceprimar ştie mai multe detalii 

D-l viceprimar – s-a eliminat curăţenia din şcoli, curăţatul păşunilor, in rest, am 

păstrat aceleaşi activităţi 

Doamna  preşedinte de şedinţă - daca nu  sunt intrtebari sau nelamuriri supun la vot 

punctul 4 pe ordinea de zi  

Cine este ,,pentru’’? 

 Cine este ,, impotriva’’? 

 Se abtine cineva? 

Cu  12  voturi  pentru, din numărul de 12 consilieri prezenţi punctul 4 pe 

ordinea de zi a fost aprobat in unanimitate 

5. D-na  preşedinte de şedinţă  citeste punctul 5 pe ordinea de zi: ,, Proiect de 

hotărâre privind menținerea mandatului acordat prin Hotărârea nr. 53 din 

30.07.2019 a Consiliului Local al Comunei Bicazu Ardelean pentru votarea în 

Adunarea Generală a ADI “AQUA NEAMT” a modifcării prețurilor și tarifelor 

la serviciul de alimentare cu apă potabilă și canalizare-epurare conform avizului 

A.N.R.S.C. nr. 706287 din 03.06.2019 și implicit privind modificarea prin act 

adițional a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă și 

de canalizare nr. 28 din 10.08.2009 încheiat între ADI “AQUA NEAMT” și 

Compania Județeană Apa SERV S.A.” 

Doamna  preşedinte de şedinţă – rapoartele comisiilor de specialitate: 

Comisia juridică – aviz pozitiv   



5 
 

Comisia economică- aviz favorabil 

Comisia  cultură – aviz favorabil 

Discutii:  

D-l consilier Ţepeş Greuruş Gheorghe- se menţine mandatul... 

Doamna  preşedinte de şedinţă - daca nu  sunt intrtebari sau nelămuriri supun la vot 

punctul 5 pe ordinea de zi  

Cine este ,,pentru’’? 

 Cine este ,, impotriva’’? 

 Se abtine cineva? 

Cu  12  voturi  pentru, din numărul de 12 consilieri prezenţi punctul 5 pe 

ordinea de zi a fost aprobat în unanimitate 

6. D-na preşedinte de şedinţă  citeste punctul 6 pe ordinea de zi: ,,Proiect de hotărâre 

privind aprobarea modificării tarifelor prevăzute la art. 13 alin. (1) din Contractul 

de prestare a serviciului de salubrizare pentru UAT-uri nr. 4480 din 31.05.2017 

încheiat între Comuna Bicazu Ardelean și operatorul de servicii SC EDIL 

INDUSTRY SRL Iași, cu modificările și completările ulterioare, și pentru avizarea 

Regulamentului serviciului public de salubrizare a localităților din județul 

Neamț” 

Doamna  preşedinte de şedinţă – rapoartele comisiilor de specialitate: 

Comisia juridică – aviz pozitiv   

Comisia economică- aviz favorabil 

Comisia  cultură – aviz favorabil 

Discutii:  

D-l Primar- am studiat, am anaizat, preţul trebuie respectat.Am intrat in normalitate. 

D-l consilier Handaric C. Adrian- problema  este că nu respectă toţi 

Doamna  preşedinte de şedinţă - daca nu  sunt întrtebari sau nelămuriri supun la vot 

punctul 6 pe ordinea de zi  

Cine este ,,pentru’’? 

 Cine este ,, impotriva’’? 

 Se abtine cineva? 

Cu  12  voturi  pentru, din numărul de 12 consilieri prezenţi punctul 6 pe 

ordinea de zi a fost aprobat în unanimitate 

7. D-na preşedinte de şedinţă  citeste punctul 7 pe ordinea de zi:,, Proiect de 

hotărâre privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă 

TIP V2 al Comunei Bicazu Ardelean, judeţul Neamt” 

Doamna  preşedinte de şedinţă – rapoartele comisiilor de specialitate: 
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Comisia juridică – aviz pozitiv   

Comisia economică- aviz favorabil 

Comisia  cultură – aviz favorabil 

Discutii:  

D-l Primar- dacă ştiţi voluntari, sa vină , să se facă o selecţie riguroasă, cei care vor 

fi să –şi facă treaba la superlativ, să avem şi suplinitori 

D-l consilier Ţepeş Piser Gheorghe  - tineri de acţiune, serioşi... 

D-l consilier Ţepeş Greuruş Ghorghe- de la armată, de la pompieri... 

Doamna  preşedinte de şedinţă - daca nu  sunt întrtebari sau nelămuriri supun la vot 

punctul 7 pe ordinea de zi  

Cine este ,,pentru’’? 

 Cine este ,, impotriva’’? 

 Se abtine cineva? 

Cu  12  voturi  pentru, din numărul de 12 consilieri prezenţi punctul 7 pe 

ordinea de zi a fost aprobat în unanimitate 

8. D-na preşedinte de şedinţă  citeste punctul 8 pe ordinea de zi:,, Proiect de hotărâre 

privind aprobarea valorificării cantității de cantității de 47 m3 masă lemnoasă, pe 

picior, produse accidentale, proprietatea Comunei Bicazu Ardelean, rezultată 

pentru realizarea căilor de scos-apropiat din suprapunere cu partizile nr. 2512 și 

nr. 1031, atribuite operatorului economic SC MIT PROSPER S.R.L. prin 

contractul nr. 4368 din 10.06.2019, în condițiile Regulamentului de valorificare a 

masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 715/2017, cu modificările și completările ulterioare” 

Doamna  preşedinte de şedinţă – rapoartele comisiilor de specialitate: 

Comisia juridică – aviz pozitiv   

Comisia economică- aviz favorabil 

Comisia  cultură – aviz favorabil 

Discutii:  

D-l viceprimar-este vorba de drum pe Parâul Borvizului, la preţul cel mai mare de 

201 lei  / mc.  Firma sa fac act aditional , să se autorizeze partida, să se poată da 

drumul  la expoatare.  

Doamna  preşedinte de şedinţă - daca nu  sunt întrtebari sau nelămuriri supun la vot 

punctul 7 pe ordinea de zi  

Cine este ,,pentru’’? 

 Cine este ,, impotriva’’? 

 Se abţine cineva? 
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Cu  12  voturi  pentru, din numărul de 12 consilieri prezenţi punctul 8 pe 

ordinea de zi a fost aprobat în unanimitate 

9. D-na preşedinte de şedinţă  citeste punctul 9 pe ordinea de zi: ,, Proiect de 

hotărâre privind aprobarea marcării unei cantități de masă lemnoasă din pădurea 

proprietatea comunei Bicazu Ardelean, județul Neamț, pentru refacerea unor 

podețe” 

Doamna  preşedinte de şedinţă – rapoartele comisiilor de specialitate: 

Comisia juridică – aviz pozitiv   

Comisia economică- aviz favorabil 

Comisia  cultură – aviz favorabil 

Discutii:  

Dl.viceprimar- este vorba ce cererea formulata de un grup de cetateni care solicita 

refacerea podului  de peste Valea Jidanului , care face accesul dinspre strada vicinala         

primariei si str.Stejarului 

Doamna  preşedinte de şedinţă - daca nu  sunt întrtebari sau nelămuriri supun la vot 

punctul 9 pe ordinea de zi  

Cine este ,,pentru’’? 

 Cine este ,, impotriva’’? 

 Se abţine cineva? 

 

Cu  12  voturi  pentru, din numărul de 12 consilieri prezenţi punctul 9 pe 

ordinea de zi a fost aprobat în unanimitate 

10 D-na preşedinte de şedinţă  citeste punctul suplimentar pe ordinea de zi:,, Proiect 

de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Bicazu Ardelean pe 

anul 2019” 

Doamna  preşedinte de şedinţă – rapoartele comisiilor de specialitate: 

Comisia juridică – aviz pozitiv   

Comisia economică- aviz favorabil 

Comisia  cultură – aviz favorabil 

Doamna  preşedinte de şedinţă - daca nu  sunt întrtebari sau nelămuriri supun la vot 

punctul 10 pe ordinea de zi  

Cine este ,,pentru’’? 

 Cine este ,, impotriva’’? 

 Se abţine cineva? 

 

Cu  12  voturi  pentru, din numărul de 12 consilieri prezenţi punctul 10 pe 

ordinea de zi a fost aprobat în unanimitate 
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11. D-na preşedinte de şedinţă  citeste punctul 9 pe ordinea de zi:,,Diverse” 

D-l Primar – o diversă  interesantă:încep sa apară documente în legătură cu 

monografia,   domnul director de la şcoală a primit Monografia judetului   

D-l consilier Ţepeş Greuruş Gheorghe- am discutat cu domnul Director Husaru,să 

discute cu consultantul, bibliografia din acesta lucrare este amplă...propun să 

cumparam niste exemplare să aducem şi la Biblioteca locală si  celor car vor fi în  în 

echipa de lucru. 

D-l Primar -a doua diversă, am achitat toate datoriile , suntem pe zero.  Am decontat 

la firma 30 de miliarde,  am plătit facturile la biserici, nu avem datorii. Avem termen 

pentru canalizare...sunt cămine moderne din plastic ...vom face o analiză cu d-l 

Ţepeş Vasile , este instalator inzestrat se fac bransamente şi sa le spunem oamenilor 

ce materiale sa-şi cumpere, vor fi acoperite toate proprietaţile ,pe cheltuialafiecărei 

familii, la primavară să dăm drumul la apă. La Ţepeşeni ne gândim la o finanţare. 

Am rectificat cadastru la drumul de la Nitreni, la d-l Sava să gasim si sursa de 

finantare  pentru cadastru  sa-şi diminueze din suprafaţă. 2 torenţi la Pârâul Caprii  

nu putem încadra  în acest moment . 

D-l consilier Olaru Ion- la Niculita  Cioancă pârâul curge pe sub casă 

D-l Primar- voi chema specialişti,  acolo a fost comisie de ani de zile, am fost si eu 

de două ori.  

D-l  consilier Ţepeş Piser Gheorghe- o canalizare nu merge? 

D-l Primar- nu se poate curăţa tubulatura. A doua etapă, la gater mi-a cerut certificate 

de urbanism, să se spună de la e-on perimetrul de construire, acolo trebuie să achitam 

preţul corect al terenului. Nu este gard, este foarte multă mizerie şi cu  acceptul  

FORESTAR trebuie să curăţăm. 

D-l consilier Ţepeş Neculai ţine să mulţumească echipei de conducere pentru 

realizarile din acest an şi în continuare relatează întamplări    pentru  o eventuală 

consemare a acestora în monografia comunei. 

  Nemaifiind alte discuții doamna  preşedinte de şedinţă declară lucrările şedintei 

încheiate. 

Președinte de ședință,                      Secretar comună,               Întocmit, 

  Apetrei Dumitrina                            Jolteag  Gicuța             Varlan Anisoara         

 




