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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BICAZU ARDELEAN   

       Proces verbal aprobat în ședința 

    Consiliului local al Comunei Bicazu Ardelean 

                                                  din data de     .12 . 2019 
 

 

PROCES VERBAL 

al şedintei ordinare a consiliului local al comunei Bicazu Ardelean 

din 29.11 . 2019 , orele 14,00 

  

 La şedinţă participă Domnul primar Bîrsan Constantin Ioan, doamna secretar 

Jolteag Gicuta,  13 consilieri din numărul total de 13 si d-na contabil Moldovan 

A.Lenuta.  

Doamna preşedinte de şedinţă alesa, Apetrei Dumitrina  declară deschise  

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

de 29 noiembrie  2019 pentru care au fost convocaţi şi inviţati să participe consilierii 

locali în funcţie.  

Doamna preşedinte de şedinţă a constat  că sunt prezenţi 13 consilieri din 

numărul total de 13,  declară şedinţa legal constituită. 

Doamna preşedinte de şedinţă- supune spre aprobare procesele verbale din  

25.10.2019 si 31.10.2019  

Cine este ,,pentru’’? 

 Cine este ,, impotriva’’? 

 Se abtine cineva? 

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

verbale din sedintele anterioare au fost aprobate  
D-na preşedinte de şedinţă citeşte ordinea de zi pentru care s-a făcut  

convocarea: 

1. ,,Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie bugetara 

pe trimestrul al IIIlea 2019 si a situatiilor financiare la data de 30.09.2019 

pentru UAT Bicazu Ardelean ” 

2. ,,Proiect de hotarare privind majorarea salariuluide baza 

corespunzator gradatiei 3 de vechime pentru functionarul public,  

Lazarut Nelu” 

3. ,, Proiect de hotarare privind inchirierea  locuintelor de interventie ale 

comunei Bicazu Ardelean ”  

4. ,,Diverse” 

Domnul primar propune suplimentarea ordinii de zi cu 1  punct :  ,,Proiect de 

hotarare privind aprobarea valorificarii cantitatii de 11 150 mc masa lemnoasa, 

produse principale, accidentale secundare,rarituri, proprietate a Comunei 
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Bicazu Ardelean, in conditiile Regulamentului  de valorificare  a masei 

lemnoase din fondul forestier proprietate publica, aprobat prin Hotararea 

Guvernului nr 715/2017” 

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

Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie bugetara pe 

trimestrul al IIIlea 2019 si a situatiilor financiare la data de 30.09.2019 pentru 

UAT Bicazu Ardelean” 
Doamna  presedinte de sedinta – rapoartele comisiilor de specialitate: 

Comisia juridică – aviz pozitiv   

Comisia economică-aviz pozitiv 

Comisia  cultură – aviz favorabil 

Discutii: 

D-na contabil-   conform noilor modificari  a situatii;lor financiare n, incepand cu 

data de 30.09.2019, toate UAT-urilesunt obligate sa depuna pe 

FOREXEBURGsituatiile financiare si la fiecare sfarsit de trimestru  si trebuie 

supuse aprobarii consiliului local. 

D-l Primar- pentru a putea fi monitorizate cheltuielile, se depun on-line. Suntem 

obligati sa le publicam pe site-ul comunei   

D-na contabil- datele sunt evidentiate in situatiile financiaresi sunt trimise ion 

programul national         

Doamna 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  13  voturi  pentru, din numărul de 13 consilieri prezenţi punctul 1 pe 

ordinea de zi a fost aprobat in unanimitate 

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

hotarare privind majorarea salariuluide baza corespunzator gradatiei 3 de 

vechime pentru functionarul public, Lazarut Nelu” 

Doamna  presedinte de sedinta – rapoartele comisiilor de specialitate: 

Comisia juridică – aviz pozitiv   
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Comisia economică –aviz pozitiv 

Comisia  cultură – aviz favorabil 

Discutii:- 

 Damna presedinte de sedinta- daca nu   sunt intrtebari sau nelamuriri supun la vot 

punctul 2 pe ordinea de zi  

Cine este ,,pentru’’? 

 Cine este ,, impotriva’’? 

 Se abtine cineva? 

Cu  13  voturi  pentru, din numărul de 13 consilieri prezenţi punctul 2 pe 

ordinea de zi a fost aprobat in unanimitate 

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

hotarare privind inchirierea  locuintelor de interventie ale comunei Bicazu 

Ardelean ”  

Doamna  presedinte de sedinta – rapoartele comisiilor de specialitate: 

Comisia juridică – aviz pozitiv   

Comisia economică –aviz pozitiv 

Comisia  cultură – aviz favorabil 

Discutii: 

D-l Primar- sa ne spuna d-na secretar daca s-a modificat ceva, erau niste lucruri 

neclarificate ... 

D-na secretar- toate contractele se prelungeau pe perioda de 5 ani ,in vara asta 

ultimul act a expirat si putem reveni sa putem incepe procedura de inchiriere ...pentru 

unul se confirma ca este in domeniul public 

D-l Primar- pentru un bloc este o problema, ca figureaza ca fiind a statului roman 

....d-l Husaru  urmeaza sa caute o solutie. Si la Primaria Tasca au fost probleme .   nu 

se pot vind blocurile de interventie.Avem un apartament liber , putem sa-l inchiriem 

pentru subofiterul de la Politie , urmeaza sa stabilim ce-i putem oferi...sa facem niste 

lucrari, incalzirea este cu sobe, chiria este de 75 lei/luna, se pot amortiza  anumite 

cheltuieli la acoperis. Ideea este ca daca vor fi solicitari, evacuarea nu se va face de 

azi pe maine  

D-na secretar-  apartamentele  trebuie date special pentru cine este repartizatsi pe 

perioada care lucreaza in comuna. 

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

vot punctul 3 pe ordinea de zi  

  

Cine este ,,pentru’’? 
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 Cine este ,, impotriva’’? 

 Se abtine cineva? 

Cu  13  voturi  pentru,  din numărul de 13 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 

hotarare privind aprobarea valorificarii cantitatii de 11 150 mc masa lemnoasa, 

produse principale, accidentale secundare,rarituri, proprietate a Comunei 

Bicazu Ardelean, in conditiile Regulamentului  de valorificare  a masei 

lemnoase din fondul forestier proprietate publica, aprobat prin Hotararea 

Guvernului nr 715/2017” 

Doamna  presedinte de sedinta – rapoartele comisiilor de specialitate: 

Comisia juridică – aviz pozitiv   

Comisia economică- aviz favorabil 

Comisia  cultură – aviz favorabil 

Discutii: 

D-l Primar – domnul viceprimar stie mai multe detalii 

D-l viceprimar – este vorba de cota ramasa pentru anul 2019  si din cota pentru anul 

2020 precum si valorificarea partizilor  ramase nevalorificate  la licitatiile 

anterioare.La 4 partizi s-a redus pretul .din cota pentru anul 20202 ssunt marcate 5 

partizi :3 pe Paraul Tosorog la pretul de 150 lei,1 la  Pintec si 1 la Brates,la pretul de 

200 lei. 

D-l Primar- solicitari putine, masa lemnoasa multa.pe 16 este licitatia. Pentru  Pintec 

si Brates sunt firme interesate. 

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

vot punctul 4 pe ordinea de zi  

Cine este ,,pentru’’? 

 Cine este ,, impotriva’’? 

 Se abtine cineva? 

Cu  13  voturi  pentru, din numărul de 13 consilieri prezenţi punctul 4 pe 

ordinea de zi a fost aprobat in unanimitate 

5. D-l preşedinte de şedinţă  citeste punctul 5 pe ordinea de zi: ,,Diverse” 

Doamna  presedinte de sedinta-  adrersa FORETAR, informeaza ca sa aprobam 

cumpararea prin hotarare, la un pret de 12€ / mp. 

D-l Primar-  a plecat Adrian, trebuie rezolvata problema cu cumparareaNegocierea 

cu d-l Mititelu a fost la 10€ /mp.D-na Sandu si sotul  a cumparat lotul de langa 

vulcanizare vcu 10€ /mp.Legea nu ne lasa pana nu facem o evaluare  justa. D-l 

Dumitras a propus prin PUZ,   sub linia de inalta tensiunese pot face parcari. Este un 
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teren  in centrul comunei ...  d-na Sandu ne propune un schimb de teren.Va cer un 

acord de principiu sa facem evaluarea la cele 3 trupuri  de teren, sa vedem cat ar 

costa in realitate aceste terenuri. Este vorba de o negociere. 

D-l consilier Tepes Neculai- practic e o licitatie. 

D-l Primar – se poate prin negociere. Am facut adresa la Garda de Mediu si Pantaru 

a plecat .Ar putea sa ne incurce  din ambitie. 

D-l consilier Tepes Neculai – mai sunt 2 proprietari care au intrat cu  gardurile , sa-

si schimbe gardul! 

D-l Primar- daca FORESTAR-ul accepta , cum a cumparatSandu, pot sa cumpere si 

ei  

D-l consilier Tepes Piser Gheorghe- noi cumparam conform masuratorii cadastrale. 

D-l Primar- eu am cerut sa fie liber de sarcini. 

Am intabulat si n-am lasat cale de acces si instanta a obligat-o pe Sandu Maria sa 

lase cale de acces de 16 m  

D-l Primar -va cer un caord de principiu  pentru evaluare , un singur contract  pentru 

3 obiective. Toata lumea este in asentimentul meu ca trebuie cumparat ... 

D-l consilier  Tepes Piser Gheorghe-trebuie platit pretul  evaluatorului. 

D-l Primar- v-am pus la dispozitie nr cadastral 51605 se vede exact terenul  

D-na secretar- sunt 2 numere cadastrale pe aceeasi cladire 

D-l Lazarut Nelu- cand se da nr. cadastral la teren se da  si la cladire , presupun ca a 

ramas  acelasi , dupa notificare, suntem proprietari  

D-na presedinte de sedinta supune la vot propunerea domnului primar : 

Cine este de acord sa fie facuta evaluarea de catre un evaluator? 

Cu unanimitate de voturi, acordul de primcipiu a fost acordat de catre consilirii 

locali . 

D-l consilier Tepes Neculai- referitor la excavarea pentru bazin, cum se rezolva 

izolarea subsolului la Caminul cultural  

D-l Primar- se izoleaza bazinul pentru apa, se acopera bazinul, se dezveleste tot 

caminul de jur imprejur si se face izolatie.  

D-l consilier Tepes Neculai- ce mai este din fostul Muzeu de la Paraul Caprii ? 

D-l Primar- s-a facut o inventariere si s-a constat ca 80% din exponate sunt 

degradate. Este prevazuta incapere  in Caminul cultural pentru Muzeu. 

D-l consilier Tepes Neculai- ar trebuie adus si un razboi de tesut si copiii sa vada 

cum se lucra mai demult. 
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D-l Primar- am avut o prima intalnire cu persoanele care se vor ocupa de monografia 

comunei, am pus bazele,  sa acceleram acesta activitate 

D-l consilier Tepes Greurus Gheorghe-asteptam sa mergem la Iasi la d-l Marza.Sa 

clarificam,  sa stabilim niste sume si sa le aprobam.  Pana pe 15 ianuarie   sa aduna 

materialele, apoi structurate, asezate si sa le dam la un profesor, sa se uite peste ele. 

D-l Primar- in alta ordine de idei, se lucreaza la Bistra, 

D-l consilier Olaru Ion- echipa lucreaza bine 

 D-l consilier Moldovan Emil- spatiul Farmaciei? 

D-l Primar- nu este rezolvata problema cu releveul, pana la primavara trebuie 

clarificata situatia. 

 D-l consilier Tepes Neculai- un caz social, soacra lui Ciresica,  nu mai vede  sa – si 

ia medicamentele, ar trebui un cristalin si nu are bani. 

D-l Primar- se va face o ancheta sociala ...  

  Nemaifiind alte discuții Doamna  preşedinte de şedinţă declară lucrările şedintei 

încheiate. 

Președinte de ședință,                      Secretar comună,               Întocmit, 

  Apetrei Dumitrina                            Jolteag  Gicuța             Varlan Anisoara         

 




