
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 ordinare a consiliului local al comunei Bicazu Ardelean 

din 25.10 . 2019 , orele 14,00 

  

 La şedinţă participă Domnul primar Bîrsan Constantin Ioan, doamna secretar 

Jolteag Gicuta,  13 consilieri din numărul total de 13  și doamna farmacist Ilisei  

Domnul preşedinte de şedinţă ales, Moldovan Emil  declară deschise  lucrările 

şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Bicazu Ardelean  din data de 25 

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

în funcţie.  

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

numărul total de 13,  declară şedinţa legal constituită. 

Domnul presedinte de sedinta propune pentru inceputul sedintei discutatrea 

cererii formulate de doamna  farmacist  Ilisei, care solicita suplimentarea spatiului 

farmaciei cu 10 mp. 

Doamna Ilisei- am recurs la bunavointa  dumnevoasra, sa cautam o rezolvare. 

Nu avem grup sanitar, fara apa, soba de teracota este la 10 cm fata de medicamente. 

Cu d-l David nu m-am inteles. N-as vrea sa luati in nume de rau, dar o farmacie este 

mai importanta  decat un depozit care nu este util pentru comuna . trebuie sa fac o 

reorganizare  a spatiului conform legii...as vrea ca d-l David sa cedeze 10 mp, sa ne 

putem desfasura activitatea. De urgenta sa analizati solicitarea . 

D-l Primar- am discutat cu d-l Tepes, am discutat si despre conducta de apa,  

este pe partea  dreapta a spatiului  farmaciei, spatiul care este inchiriat de d-l Tepes 

David, nu este functional, a fost inchiriat pentru reparatii televizoare, va trebui sa 

facem un releveu.....am facut candva un releveu la farmacie si la bar si reluam in 

regim de urgenta. Decizia va fi a consiliului local, daca se accepta 10 mp ....nu avem 

masuratoarea necesara.  

D-l consilier Tepes Piser Gheorghe- in timpul derularii contractului putem sa 

facem modificarea fara  acordul lui? 

D-na Ilisei- a respectat obiectul activitatii? 

D-na Secretar-  trebuie sa facem o mediere cu d-l Tepes, sa gasim o solutie de 

compromis... 



D-l Primar- Ne-am intalnit, am discutat, fara un document scris, n-am gasit o 

schita a spatiului. Vom face tot ce depinde de noi, putem face o extraordinara, trebuie 

sa avem farmacie. 

D-l consilier Tepes Greurus Gheorghe- 1) releveul cladirii trebuie facut pe 

schita a ceea ce cere farmacia si 2) obiectul de activitate conteaza enorm, daca nu 

este cel care este scris acolo, spatiul este liber oricand. 

D-na secretar- in Ordonanta 57 privind codul administrativ, trebuie sa fie o 

prevedere referitoare la interesul public  

D-na Ilisei- sunt niste conditii foarte stricte 

D-l consilier Tepes Greurus Gheorghe- o varianta ar fi sa se asigure  un alt 

spatiu, corespunzator 

D-na Ilisei-  peretii sunt din lemn, in orice moment ar putea sa izbucneasca un 

incendiu, sunt medicamente care trebuie tinute  la o anumita temperatura  

D-l consilier Tepes Neculai – sunt niste probleme cu preturile la 

medicamente... va ajutam pana in panzele albe, dar sa nu puneti adaos de 100%  

D-na Ilisei – pretul unui medicament difera in functie de mai multe criterii... 

exista o grila eliberata de Ministerul Sanatatii....sunt multe farmacii in Piatra Neamt 

unde sunt preturi mici la pretul de primire dar vedeti si cine face madicamentul si 

doza medicamentului.  

Doamna Ilisei paraseste sedinta  

D-l presedinte supune spre aprobare procesele verbale din 30.08.2019 si 

27.09.2019  

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

convocarea: 

1. ,,Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr 29 din 31.07.2006 a 

Consiliului Local al Comunei Bicazu Ardelean” 

2. ,,Proiect de hotarare privind anularea accesoriilor in cazul obligatiilor 

bugetare restantela 31 decembrie 2018 datorate bugetului local al 

comunei Bicazu Ardelean” 

3. ,, Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta”  

4. ,,Diverse” 

Domnul primar propune suplimentarea ordinii de zi cu 5  puncte  

1. ,,Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii si completarii 

HCL nr 24 din 27.04.2018 a Consiliului Local al Comunei Bicazu 

Ardelean” 



2. ,, Proiect de hotarare privind achizitionarea  unor servicii juridice de 

consultanta si asistenta  juridica 

3. ,,Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2019” 

4. ,,Proiect de hotarare privind marcarea din padurea  proprietatea 

comunei  Bicazu Ardelean, judetul Neamt a unor cantitati de masa lemnoasa in 

vederea atribuirii cu titlu gratuit pentru refacerea unor punti/podete care 

asigura accesul la proprietatile unor cetateni din comuna Bicazu Ardelean”  

5. ,,Proiect de hotarare privind aprobarea achizitionarii serviciilor de 

lucrari silvice de ingrijire” 

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

de hotarare privind modificarea HCL nr 29 din 31.07.2006 a Consiliului Local 

al Comunei Bicazu Ardelean” 
Domnul presedinte de sedinta – rapoartele comisiilor de specialitate: 

Comisia juridică – aviz pozitiv   

Comisia economică- aproba  modificarea HCL nr 29 din data de 31.07.2006 a 

Consiliului  Local  al Comunei Bicazu Ardelean  privind Regulamentul pentru 

inregistrarea, evidenta  si radierea  vehicolelor 

Comisia  cultură – aviz favorabil 

Discutii: 

D-na secretar-  am primit o notificare de al Institutia Prefectului  sa aliniem 

Regulamentul prin adoptarea unei hotarari de consiliu, s-a schimbat legislatia  si s-a 

transpus in  punctul 1.          

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  13  voturi  pentru, din numărul de 13 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 anularea accesoriilor in cazul obligatiilor bugetare restantela 31 

decembrie 2018 datorate bugetului local al comunei Bicazu Ardelean” 



Domnul presedinte de sedinta – rapoartele comisiilor de specialitate: 

Comisia juridică – aviz pozitiv   

Comisia economică- este de acord cu  proiectul propus in acest scop 

Comisia  cultură – aviz favorabil 

D-l Primar- D –na Topliceanu este in concediu , vor fi scoase cele mai mari datoriisa 

eliminam debitele. Am  cerut o situatie la zi  sunt 11 miliarde ramasita  

D-l Consilier Tepes Piser Gheorghe- numai persoane fizice sau si persoane juridice? 

D-na secretar-  toate penalitatile se anuleaza pana la 15 decembrie daca se plateste 

integral  

D-l consilier Tepes Greurus Gheorghe-  sa se stie  ca nu se prescrie! 

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  13  voturi  pentru, din numărul de 13 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 alegerea presedintelui de sedinta” 

D-l preşedinte de şedinţă: propuneri 

D-l consilier Tepes Piser Gheorghe- propun pe doamna Apetrei Dumitrina pentru o 

perioada de trei luni 

D-l preşedinte de şedinţă: daca nu mai sunt alte propuneri,supun la vot propunerea 

domnului consilier Tepes Piser Gheorghe 

Cine este ,,pentru’’? 

 Cine este ,, impotriva’’? 

 Se abtine cineva? 

Cu  12  voturi  pentru, 1 abtinere (Apetrei Dumitrina)din numărul de 13 

consilieri prezenţi punctul 3 pe ordinea de zi a fost aprobat  

4. D-l preşedinte de şedinţă  citeste punctul 4 pe ordinea de zi:,, Proiect de hotarare 

privind aprobarea modificarii si completarii HCL nr 24 din 27.04.2018 a 

Consiliului Local al Comunei Bicazu Ardelean” 

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 fost la instruire si prin dispozitiile codului administativ se 

modifica  incadrarea secretarului, dupa noua denumire, va fi secretar general, am 

modificat denumirea compartimentului juridic achizitii publice, in compartiment 

achizitii publice, cu postul vacant de consilier achizitii publice, structura trebuie 

armonizata, activitatea juridica este de cam 30%, conform ordonantei, se justifica 

transformarea postului. Era incompatibilitate ca si consilier juridic nu puteai sa 

semnezi pentru achizitii si nu era bine 

D-l consilier Tepes Greurus Gheorghe- cine semneaza pentru legalitate ? 

D-na secretar- pentru partea juridica voi semna eu , unde sunt litigii, acolo vom apela 

punctual la servicii avocatiale.   Serviciul public de asistenta sociala functioneaza ca 

si un compartiment. La urbanism sa schibat titulatura si am transformat postul din 

asistent in debutant. 

D-l Primar- va trebui incheiat contract cu Consiliul Judetean, pana la ocuparea 

postului de consilier urbanism, d-l Lazarut va prelua unele atributii. 

D-l consilier Țepes Greurus Gheorghe- contractarea punctuala pentru serviciile 

juridice sa  se incheie  tinand cont de performanta !   

D-l Primar- incercam sa alegem,  dar noi   nu putem intrevedea aceste aspecte . 

Trebuie sa achiti onorariu de performanta daca castiga procesul.  

D-l consilier Țepeș Piser Gheorghe-trebuie judecatori buni, nu avocati!  

D-l consilier Sava Ion- trebuie negociat 

D-l consilier Țepes Greurus Gheorghe- aceste modificari sunt de la noul guvern? 

D-na secretar- sunt modificari aduse de codul administrativ 

D-l consilier Țepes Greurus Gheorghe- monografia  trebuie facuta si preluata in 

statutul comunei  

Domnul 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:,, Proiect de hotarare 

privind achizitionarea  unor servicii juridice de consultanta si asistenta  

juridica 



Domnul presedinte de sedinta – rapoartele comisiilor de specialitate: 

Comisia juridică – aviz pozitiv   

Comisia economică- aviz favorabil 

Comisia  cultură – aviz favorabil 

Discutii: 

D-l consilier Țepeș Piser Gheorghe- doar o speta? 

D-na secretar- este litigiul cu Brantner, prejudiciu stabilit de Curtea de conturi .  

Prioritar sunt doua procese:1) cu Ditrau si 2) cu Brantner 

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

punctul 5 pe ordinea de zi  

Cine este ,,pentru’’? 

 Cine este ,, impotriva’’? 

 Se abtine cineva? 

Cu  13  voturi  pentru, din numărul de 13 consilieri prezenţi punctul 5 pe 

ordinea de zi a fost aprobat in unanimitate 

6. D-l preşedinte de şedinţă  citeste punctul 6 pe ordinea de zi: ,,Proiect de hotarare 

privind rectificarea bugetului local 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-l Primar- sunt sume mici la intretinere. Nu am primit niciun ban de la Consiliul 

Judetean sau Guvern.  Am speranta ca vom fi mai bine. Avem de balastat  strada 

Morii, intre Suciu Manole  si Taslovanu Toader. La strada Morii a trebuit  refacut 

un pod cu  sponsorizarea sinelor de cale ferata de la Carpatcement. Am prins 5000 

de lei pentru buldozer, anual va trebui sa alocam bani pentru asa ceva. Asta-i 

perioada in care se poate lucra la drumuri.  

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

punctul 6 pe ordinea de zi  

Cine este ,,pentru’’? 

 Cine este ,, impotriva’’? 

 Se abtine cineva? 

Cu  13  voturi  pentru, din numărul de 13 consilieri prezenţi punctul 6 pe 

ordinea de zi a fost aprobat in unanimitate 



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

hotarare privind marcarea din padurea  proprietatea comunei  Bicazu 

Ardelean, judetul Neamt a unor cantitati de masa lemnoasa in vederea 

atribuirii cu titlu gratuit pentru refacerea unor punti/podete care asigura 

accesul la proprietatile unor cetateni din comuna Bicazu Ardelean”  
Domnul presedinte de sedinta – rapoartele comisiilor de specialitate: 

Comisia juridică – aviz pozitiv   

Comisia economică- aviz favorabil 

Comisia  cultură – aviz favorabil 

Discutii: 

D-l Viceprimar- sunt doua cereri pentru doua puncte :1) la Bistra-  Calin se solicita 

o o sponsorizare  cu 15 mc  pentru podele si   2) cererea d-lui Cristea Vivirschi la 

Comarnic, ar trtebui 5 catarge  

D-l consilier Olariu Ioan- drumul  de la Bistra spre scoala este foarte rau 

D-l Primar- s-a dat drumul pe AFIR pe modernizare drumuri  

D-l consilier Olariu Ioan- daca s-ar putea indrepta  malul din partea scolii...sunt 6 

sine 

D-l Primar-   trebuie o sina cu bride legate intre ele  

Cu  13  voturi  pentru, din numărul de 13 consilieri prezenţi punctul 7 pe 

ordinea de zi a fost aprobat in unanimitate 

8. D-l preşedinte de şedinţă  citeste punctul 8 pe ordinea de zi: ,,Proiect de hotarare 

privind aprobarea achizitionarii serviciilor de lucrari silvice de ingrijire” 
Domnul presedinte de sedinta – rapoartele comisiilor de specialitate: 

Comisia juridică – aviz pozitiv   

Comisia economică- aviz favorabil 

Comisia  cultură – aviz favorabil 

Discutii: 

D-l Primar- suntem pasibili de amenda de la Garda de Mediu... 

D-l Viceprimar-  orice obiectivtrebuie  trecut prin HCL, pentru fiecare lucrare 

D-na secretar – se poate face prin achizitie directa  

D-l consilier Handaric Adrian – trebuie apelat la maramureseni 

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

punctul 6 pe ordinea de zi  

Cine este ,,pentru’’? 

 Cine este ,, impotriva’’? 

 Se abtine cineva? 

8. D-l preşedinte de şedinţă  citeste punctul 9 pe ordinea de zi: ,,Diverse” 



Dl consilier Tepes Greurus Gheorghe- s-a asfaltat Chisirigul, n-are mana curenta sau 

balustrada  

D-l Primar-  este prinsa in lucrare  

D-l consilier Handaric Adrian- rigole? 

D-l Primar-  in anumite zone, ca este foate stamt drumul nu se putea face o rigola 

mai mare ...in partea dinspre DN vor fi santuri de scurgere 

D-l consilier Handaric Adrian – nu a fost parte din contract? 

D-l Primar - am renuntat la rigole.....am renuntat la multe.   

D-l presedinte de sedinta citeste cererea formulata de SC TRANSLEMNYMG  

D-l Primar – urmare a viiturilor de asta vara   

D-l Viceprimar-  are partida pe Paraul Radului, in varful dealului, de la drum pana 

la partida este  stanca   nu se poate face drum 

D-l Primar- am vrut sa- l ajut cu un excavator cu picamer....sub nicio forma nu se 

poate  

D-na secretar – ar trebui facut un proces verbal de constatare 

D-l Primar – cu o comisie la fata locului  

D-na secretar – se poate crea un precedent 

D-l viceprimar- partizile neexploatate total, s-au platit integral 

D-l Primar- nu cred ca silvicul l-a oprit sa exploateze 

D-na secretar- era obligat sa notifice ca din cauza ploilorn-a putut exploata  

D-l consilier Tepes Neculai- 1) v-am cerut 2-3 sine 

D-l Primar- am luat cu sponsorizare de la Carpatcement  pentru Calin 

D-l consilier Tepes Neculai- 2) de la Petrea Strambu la Petrea Curca trebuie largit 

asfaltul...3) cand s-a largit drumul pe Telec s-a luat  si de la mine si de la vecinul de 

la deal de casa mea 

D-l Primar- nu luati ca un afront! 

D-l viceprimar-  s-a curatat drumul existent 

D-na secretar- ce facem cu YMG? 

d-L Primar- trebuie utilaj! 

D-l consilier Tepes Greurus Gheorghe- in fata Autogarii in Piatra Neamt sparge un 

picamer....sa vedem acolo! 

D-l Primar- acum este timpul  

D-l consilier Tepes Greurus Gheorghe- Am scris o lista  de oameni  pentru 

Monografia  comunei. Am avut o discutie cu Mirza Mihai, arhivar la Iasi.  Ce 

documente are  Primaria si incepand de cand? Am vorbit cu d-na doctor  sa faca o  



situatie cu toti medicii  din comuna. Am facut table de materii cu ce va cuprinde 

monografia. Intrebare:Vreti sa facem treaba aceasta? Va fi folosita ca material 

bibliografic... Intalnirea cu fii  comunei sa fie stiuta de la inceput, la inaugurarea 

Caminului cultural.  

D-l Primar- problema cu Forestar- am avut o discutie cu D-l Mititelu si a intrebat 

daca suntem interesati de  terenul de la gater.Vom face o adresa  sa ne exprimam 

dorinta  de a cumpara. Intrebare: ne putem exprima intentia de a cumpara terenul de 

la gater? Am intrat in litigiu cu Pantir Adrian...ma voi adresa Garzii de Mediu.   

Sandu Maria a pierdut procesul si va veni cu o solicitare, ne- ar conveni sa facem 

schimbul cu ogorul si sa-i dam unde are magazinul.  

Voi veni cu  adresa in consiliul local sa aprobam suma. 

Nemaifiind alte discuții domnul preşedinte de şedinţă declară lucrările şedintei 

încheiate. 

Președinte de ședință,                  Secretar comună,               Întocmit, 

  Moldovan Emil                            Jolteag  Gicuța             Varlan Anisoara         

 




