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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BICAZU ARDELEAN   

       Proces verbal aprobat in sedinta 

    Consiliului local al comunei Bicazu Ardelean 

                                                                       din 28 .02.2019 

 

PROCES VERBAL 

al şedinţei extraordinare a consiliului local al comunei Bicazu Ardelean 

din 22.02.2019, orele 14,00 

 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 – 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 11 consilieri din numarul 

total de 13 consilieri în funcție, absentează motivat d-nii consilieri Sava Ion şi  

Ţepeș Ghibosu Ionel, declar ședința ca legal constituită.   

Domnul presedinte de şedinţă – Ordinea de zi propusă pentru această şedinţă 

este următoarea : 

 1. ,,Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării H.C.L. nr. 48 

din 14.08.2018 a Consiliului Local al comunei Bicazu Ardelean şi 

aprobarea devizului general actualizat şi a indicatorilor economici 

actualizaţi pentru obiectivul de investiţii ,, Modernizare Strada Cimitirelor 

în comuna Bicazu  Ardelean, judeţul Neamţ” 

 2. ,,Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarea H.C.L. nr. 4 

din 31.01.2017 şi a H.C.L. nr. 5 din 31.01.2017 a Consiliului Local al 

comunei Bicazu Ardelean şi aprobarea devizului general actualizat şi a 

indicatorilor economici actualizaţi pentru obiectivul de investiţii ,, 

Modernizare  străzi şi drumuri  de interes local din intravilanul    comunei  

Bicazu  Ardelean, judeţul Neamţ “ 

3.Diverse 

Domnul primar solicită adăugarea unui punct pe ordinea de zi: 

,,Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarea H.C.L. nr. 79 din 

24.10.2017 a Consiliului Local al comunei Bicazu Ardelean şi aprobarea 

devizului general actualizat şi a indicatorilor economici actualizaţi pentru 

obiectivul de investiţii ,, Construire pod Zănogeni, sat Telec, comuna 

Bicazu  Ardelean , judeţul Neamţ”  

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

punct 

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

 Se abtine cineva? 

 Cu  11  voturi  pentru, din numărul de 11 consilieri prezenţi, ordinea 

de zi a fost aprobată în forma propusă de inițiator 

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

,,Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarea H.C.L. nr. 48 din 

14.08.2018 a Consiliului Local al comunei Bicazu Ardelean şi aprobarea 

devizului general actualizat şi a indicatorilor economici actualizati pentru 

obiectivul de investiţii ,, Modernizare Strada Cimitirelor în comuna Bicazu  

Ardelean, judeţul Neamţ” 

Discutii:  

D-l Primar-  ne aşteptam la acest aspect, de la aprobarea Ordonantei nr. 

114/2018 care a dat peste cap toate socotelile...ne raportăm la salariul minim pe 

economie, care în construcţii este de 3000 de lei de la 1 ianuarie, este vorba de o 

majorare la manoperă de la 11 lei la 41 de lei. Am primit adresa de la 

M.D.R.A.P.  în care scrie că va trebui  să actualizăm devizele, iar  diferenţa care 

rezultă în plus,  se suportă de la bugetul local. La drumuri sunt economii 

rezultate din licitaţii, firma a venit cu suma mai mică. La drumul cimitirelor, 

care este finanţat din bugetul local,  ar fi în plus 212 mii  şi au crescut preţurile 

şi la materiale. Nu putem să dăm înapoi. Probabil  îl vom face în două etape. 

Îngrijorător este la diferenţa de manoperă de 62 mii ore ar fi 4 700 mii lei.  

1 milion  euro se poate da prin AFIR. La Grădiniţă se lucrează, diferenţa este de 

211 mii lei. Avem indicatorii de la Caminul Cultural.  Firma a făcut adresă şi 

suma este mare... banii vor fi de la bugetul local. Baza este vânzarea masei 

lemnoase.  

Pe 28 februarie  va fi şedinţa ordinară la ora?... 1330.  

Aşteptăm cu mare interes bugetul local . 

D-l președinte  de ședință - dacă nu sunt alte întrebări, supun la vot punctul 1 de 

pe ordinea de zi 

Cine este ,,pentru’’? 

 Cine este ,, impotriva’’? 

 Se abtine cineva? 

 Cu  11  voturi  pentru, din numărul de 11 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 modificarea H.C.L. nr. 4 din 

31.01.2017 şi a H.C.L. nr. 5 din 31.01.2017 a Consiliului Local al comunei 

Bicazu Ardelean şi aprobarea devizului general actualizat  şi a indicatorilor 

economici actualizati pentru obiectivul de investiţii ,, Modernizare  străzi şi 

drumuri  de interes local din intravilanul    comunei  Bicazu  Ardelean, 

judeţul Neamţ “ 

Discutii : - 

Dacă nu   sunt  întrebări   supun la vot punctul 2 de pe ordinea de zi 
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Cine este ,,pentru’’? 

 Cine este ,, impotriva’’? 

 Se abtine cineva? 

 Cu  11  voturi  pentru, din numărul de 11 consilieri prezenţi, punctul 

2 pe ordinea de zi a fost aprobat în forma propusă de inițiator 

3. ,,Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarea H.C.L. nr. 79 

din 24.10.2017 a Consiliului Local al comunei Bicazu Ardelean şi 

aprobarea devizului general actualizat şi a indicatorilor economici 

actualizaţi pentru obiectivul de investiţii ,, Construire pod Zănogeni, sat 

Telec, comuna Bicazu  Ardelean , judeţul Neamţ” 

Discutii : -  

Dacă nu   sunt  întrebări   supun la vot punctul 3 de pe ordinea de zi 

Cine este ,,pentru’’? 

 Cine este ,, impotriva’’? 

 Se abtine cineva? 

 Cu  11  voturi  pentru, din numărul de 11 consilieri prezenţi, 

punctul 2 pe ordinea de zi a fost aprobat în forma propusă de inițiator 

 4. ,,Diverse” 

D-l preşedinte de şedinţă- s-a repetat a doua oară licitaţia de masă lemnoasă. S-a 

vândut partida de la Bistra. Pe Pârâul Radului se marcă acum. Să sperăm că se 

va  licita. Lemn este amestec : foioase şi răşinoase 

D-l consilier Ţepeş Piser Gheorghe- cine a luat partida?  

D-l preşedinte de şedinţă- ADI TRANSPORT 

D-l primar-  1 800 mc sunt contractaţi , în total sunt 5000. 

D-l preşedinte de şedinţă- în şedinţa viitoare vom aproba  masă lemnoasă 

D-l primar- suntem în grafic...piaţa a cam scăzut. Am vândut bine cu 200lei/mc, 

n-avem firme restante.  D-l Sava  are C.ex la Piatra Neamt, m-aş bucura să-l 

aducă pe  d-l Arsene să vadă drumul de la Pârâul Caprii.  

Avem cota de 5 maşini de zurai...expiră contractul  pe 28  şi vom face un act 

adiţional. 

Nemaifiind alte discuţii d-l  preşedinte de şedinţă încheie şedinţa. 

 

Preşedinte de şedinţă,                  Secretar comună,              Întocmit, 

 Doarvoaş Marius Gabriel           Jolteag  Gicuţa             Vârlan Anişoara                 




