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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BICAZU ARDELEAN   

       Proces verbal aprobat in sedinta 

    Consiliului local al comunei Bicazu Ardelean 

din  29 .03.2019 

 

PROCES VERBAL 

al şedinţei  ordinare a consiliului local al comunei Bicazu Ardelean 

din 28. 02.2019, orele 1400 

 Lucrările ședinței sunt conduse de doamnul președinte de ședință ales, 

Doarvoaş Marius Gabriel. 

 La ședință participă de drept Bîrsan Constantin Ioan primarul comunei, 

doamna Jolteag Gicuţa, secretarul comunei.  

 Domnul Doarvoaş Marius Gabriel– Doamnelor și domnilor consilieri, 

declar deschise  lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei 

Bicazu Ardelean pentru care ați fost convocați și invitați in conformitate cu  

prevederile Legii administrației publice locale nr. 215/2001, republicată , cu 

modificările și completările ulterioare.          

        Constatând că la această sedință  sunt prezenti 13 consilieri din numarul 

total de 13 consilieri în funcție, declar ședința ca legal constituită.  

D-l preşedinte de şedinţă- În conformitate  cu prevederile art 42 si 98 din 

Legea  nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările 

și competările ulterioare, supun spre aprobare conținutul proceselor  verbale din 

ședințele  anterioare, desfășurate în datele de  30.01.2019 şi 22.02.2019 . 

 Cu 13 voturi pentru, din 13 consilieri prezenți,  conţinutul proceselor 

verbale  au  fost aprobate. 

Domnul preşedinte de sedinţă – Ordinea de zi propusă pentru această sedinţă 

este următoarea : 

 1. ,, Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 76 din 28.12.2018 

privind aprobarea unor măsuri în domeniul salarizării pentru funcționarii 

publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului 

comunei Bicazu Ardelean” 
 2. ,, Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii directe, prin 

contract de închiriere, a unor suprafețe de pășune aflate în domeniul privat al 

comunei Bicazu Ardelean” 

 Domnul Primar propune adăugarea unor puncte pe ordinea de zi:  

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorificării cantității de 9.273 m3 

masă lemnoasă, produse principale și produse secundare rărituri, 

proprietatea Comunei Bicazu Ardelean în condițiile Regulamentului de 

valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/20172  

2. Proiect de hotărâre pentru soluționarea cererii formulate de Sandu F. 

Maria Intreprindere Individuală privind diminuarea chiriei stabilită prin 

contractul nr. 1178/2002, modificat prin actul adițional înregistrat sub nr. 
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1321 din 28.02.2019, pentru suprafața de 252 mp teren, sau pentru 

concesionarea directă a acestei suprafețe 

3. Informare 

4. Diverse 

D-l președinte de sedință  supune la vot  ordinea  de zi cu adăugarea celor 

4 puncte pe ordinea de zi 

 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 hotărâre privind modificarea HCL nr. 76 din 28.12.2018 privind 

aprobarea unor măsuri în domeniul salarizării pentru funcționarii publici și 

personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei 

Bicazu Ardelean” 
D-l președinte de ședință- – rapoartele comisiilor: 

Comisia juridică – aviz pozitiv   

Comisia economică- de acord cu modificările propuse la HCL nr. 6/28.12.2018 

Comisia  cultură – aprobă puctul 1  pe  ordinea de zi  

Discutii: 

D-l primar-  este HG nr 35/20418 care prevede stabilirea procentelor pentru 

implementarea proiectelor, acestea nu pot fi modificate şi trebuie adusă HCL   

la dispozitiile legale şi modificarea procentelor pentru membri comisiei de 

implementare a proiectelor. Când am aprobat HCL am mers pe sumă, ori  în HG 

sunt  bareme fixe 10, 20 şi 50%. Am alocat o sumă şi suma se împarte  la 

numarul de ore efectiv lucrate.   

D-l consilier Ţepes Greuruş Gheorghe-  la expunerea de motive scrie ca la 

indemnizatia primarului se majoreaza de peste 3 proiecte , este corect aşa? 

D-na secretar- aşa este. 

D-l primar- peste 3 proiecte, se acordă un procent de 50 % . 

D-l președinte  de ședință - dacă nu sunt   întrebări, supun la vot punctul 1 de 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 în forma propusă de inițiator 

2.D-l  președinte de ședință  citește punctul 2 de pe ordinea de zi: ,, ,, Proiect de 

hotărâre privind aprobarea atribuirii directe, prin contract de închiriere, a 

unor suprafețe de pășune aflate în domeniul privat al comunei Bicazu 

Ardelean” 

Rapoartele comisiilor: 

Comisia juridică – aviz pozitiv   
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Comisia economică- de acord cu propunerea iniţiatorului în baza caietului de 

sarcini pentru atribuirea directă, prin contract de  închiriere a păşunilor 

comunei. 

Observaţie:  a se avea în vedere tonajul de masă verde  în verile secetoase şi 

când apar calamităţi naturale. 

Comisia  cultură – aprobă puctul 2  pe  ordinea de zi  

Discuţii: 

D-na secretar- o parte din contracte expiră în luna martie, o parte în luna 

februarie. Acum, se face în urma  unor cereri cu atribuire directă, am facut un 

caiet de sarcini. Trebuie să se indeplinească o serie de condiţii: asociaţia trebuie 

să fie cu sediul pe teritoriul comunei Bicazu Ardelean, asociaţiile să fie 

infiinţate de  cel putin 1 an, să depună o serie de documente cum ar fi : cerere, 

documente doveditoare  de la medicul veterinar, încarcatura pe animal, certificat 

fiscal, actul de constituire a asociaţiei, dacă sunt mai mulţi, se impun criterii de 

departajare.  

D-l consilier Ţepeş Piser Gheorghe-  rămân cum au fost şi până acum... 

D-l primar- din cauza condiţiilor  de agromediu, sunt stâni mai puţine, au rămas 

trupuri  nepăşunate, dacă nu se curăţă în acest an se împadureşte. Situaţia este 

gravă în zona montană ...a scăzut efectivul de animale, nu mai sunt ciobani,  nu 

sunt încurajaţi deloc! 

D-na secretar-  Consiliul Judeţean a stabilit preţul la masa verde 

D-l Primar- avem amenajament  depus la Direcţia Agricolă, comparativ, acum 

cât lapte  se colectează de la cetaţeni? 

D-l consilier Olaru Ion-  cantitatea a scăzut drastic. 

D-l consilier Ciucanu Sorin- şi preţul? 

D-l consilier Olaru Ion- 90 bani / l. 

D-na secretar- contractele au fost închiriate pe 5 ani, cu prelungire pentru încă 2 

ani 

D-l Primar- începe perioada APIA, alte asociaţii nu sunt. Avem mai putin cu 

una, Asociaţia Bîrsana , care s-a dizolvat. 

D-l preşedinte de şedinţă- trupurile de păsune sunt aceleaşi, preţurile au rămas 

la fel... 

D-na secretar- preţurile sunt variabile, valoarea /tonă/ masă verde; se ajustează 

conform adresei de la Consiliul Judeţean 

D-l consilier Handaric Adrian- dacă nu au efectivul  de animale? 

D-na secretar- este condiţia să asigure 0,3/ha ....trebuie stabilit preţul. 

D-l primar-  ne mai gândim...prima  cota scadentă  să fie cam în 30 octombrie, 

iar rata finală în 15 decembrie . 

D-na secretar- în lege se stipulează ca plata să fie până la sfârşitul anului, cine 

nu achită chiria,  i se reziliază contractul.  

D-l Primar- ne vom informa  să vedem  cum e mai bine 
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D-l consilier Ţepeş Greuruş Gheorghe- ţine cineva  seamă de cantitatea  de 

masă verde / ha, faţă de cât de cald este vara? Cine ţine seama ca cei care 

plătesc  să aibă şi de unde? 

D-l Primar- Consiliul Judeţean! La nivelul comunei  nu este cineva desemnat  

D-l consilier Ţepeş Greuruş Gheorghe- sigur, cantitatea de masă verde nu este 

egală în fiecare an, cei din birou de la Piatra Neamţ sau Bucureşti au fost în 

teren? 

D-l Primar- cu siguranţă că nu. 

D-l preşedinte de şedinţă – dacă nu sunt alte întrebări sau nelămuriri, supun la 

vot  punctul doi 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 
3. D-l  președinte de ședință  citește punctul 3 de pe ordinea de zi:  1.Proiect de 

hotărâre privind aprobarea valorificării cantității de 9.273 m3 masă 

lemnoasă, produse principale și produse secundare rărituri, proprietatea 

Comunei Bicazu Ardelean în condițiile Regulamentului de valorificare a 

masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr. 715/20172  

Rapoartele comisiilor: 

Comisia juridică – de acord cu  proiectul de hotarâre  de la  punctul 3 pe ordinea 

de zi  

Comisia economică- este de acord cu propunerea initiatorului  

Comisia  cultura - aprobă  puctul 3  pe  ordinea de zi  

Discuţii: 

D-l viceprimar- am avut licitaţia, s-a vândut partida de la Comarnic, nu s-a mai 

înscris nicio firmă. S-au  marcat 4 partizi  principale, 3 la Toşorog şi 1 la Bistra. 

D-na secretar- pentru partizile licitate anterior şi neadjudecate  pot fi supuse 

negocierii. 

D-l Primar- nu  putem vinde  mai putin  de preţul aprobat în HCL şi mai puţin 

de APV. 

D-l preşedinte de sedinţă- s-a început exploatarea şi sunt probleme 

D-l Primar- lemnul trebuie scos... 

D-l preşedinte de şedinţă – dacă nu sunt alte întrebări sau nelămuriri, supun la 

vot  punctul trei pe ordinea de zi  

Cine este ,,pentru’’? 

 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 
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4. D-l  președinte de ședință  citește punctul 4 pe ordinea de zi:  Proiect de 

hotărâre pentru soluționarea cererii formulate de Sandu F. Maria 

Intreprindere Individuală privind diminuarea chiriei stabilită prin contractul 

nr. 1178/2002, modificat prin actul adițional înregistrat sub nr. 1321 din 

28.02.2019, pentru suprafața de 252 mp teren, sau pentru concesionarea 

directă a acestei suprafețe 

D-l Primar- d-na Sdandu nu a respectat certificatul de urbanism, construcţia este 

sub înalta tensiune. Am primit notificări de la e-on. Noi nu putem să mergem 

mai departe, îi cerem să intre în legalitate. 

D-l consilier Handaric Adrian- toate construcţiile provizorii trebuie făcute fără 

temelie... 

D-l Primar- au vrut să închirieze cladirea  pentru spaţii medicale  

D-na consilier Magnani Cristina-  au încercat, dar nu s-au înţeles 

D-l Primar- pentru că nu aveau documente 

D-na secretar- trebuie notificată să intre în legalitate, nu se poate aproba  

concesionarea,  atât  timp cât are contract de  închiriere . 

D-l preşedinte de şedinţă – dacă nu sunt alte întrebări sau nelămuriri, supun la 

vot  punctul patru 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 în forma propusă de inițiator 

5. . INFORMARE  

D-na secretar -Urmare solicitării Instituției Prefectului Neamț – Serviciul 

Verificarea Legalității Actelor Contencios Administrativ, comunicată prin adresa 

nr. 2398/21.02.2019, în ședința ordinară de astăzi, 28.02.2019, a Consiliului 

Local al Comunei Bicazu Ardelean, se procedează la informarea aleșilor locali 

(primar, viceprimar și consilieri locali) cu privire la atribuțiile ce le revin 

conform Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 

modificată și completată, a Legii nr. 393/2004, modificată și completată și a 

Regulamentului propriu de organizare și funcționare a Consiliului Local al 

Comunei Bicazu Ardelean. În același timp, informarea vizează și regimul 

incompatibilităților și a conflictului de interese reglementat de Legea nr. 

161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea 

demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi 

sancţionarea corupţiei, modificată și completată. 

Discutii- 

D-na consilier Magnani Cristina-  care este titulatura în consiliul de 

administraţie la şcoală? N-am ştiut că sunt incopmatibilă. 

D-l consilier Ţepeş Greuruş Gheorghe- aveţi muncă normată sau nenormată? 

D-na consilier Magnani Cristina- participăm la sedinţe, semnăm procesul verbal 
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D-l primar- tema de casa, d-na secretar va documentaţi şi trebuie sa avem un 

răspuns pentru sedinţa viitoare. 

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

4 pe ordinea de zi a fost aprobat în forma propusă de inițiator. 

5. ,,Diverse 
D-l consilier Sava Ion- am fost la Cex cu drumul. D-l Arsene a spus ca a alocat 

o suma mare de bani  la poduri, ...  drumul 127 A este în derulare 

D-l primar-  trebuie licitaţie.  Ateptăm bugetul.  

Cu accidentul de la Ţepeşeni...o doamnă de la Mesagerul de Neamţ vrea punctul 

de vedere al primarului...este dosar penal  pe rol. Toate sunt bune pâna când se 

întâmplă ceva. 

D-l consilier Sava Ion -  de la Reghin la Topliţa,  toate podeţele sunt la fel. 

D-l consilier Mucenicu Toader- drumul de la deal de mine, trebuie 3 argele 

subtţiri pe margine... 

D-l Primar- merg după şedinţă să văd ce-i acolo...In  legătură cu proiectele, am 

eligibilitate pentru  torentul Zănogeni, se lucrează la gradiniţă, sperăm să ne 

apucăm de treabă, numai să avem cu cine.... 

D-l consilier Sava Ion- am înţeles că se  vor da drumul la proiecte pe gaz metan   

D-l Primar- Dămucul ne abandonează..., ar trebui să aducem de la Bicaz, posibil 

să avem o şansă.  

Nemaifiind alte discuții d-l  președinte de ședință încheie ședința. 

 

Președinte de ședință,                  Secretar comună,               Întocmit, 

Doarvoaş Marius Gabriel             Jolteag  Gicuța             Vârlan Anișoara       




