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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BICAZU ARDELEAN   

       Proces verbal aprobat in sedinta 

    Consiliului local al comunei Bicazu Ardelean 

                                                                       din 30 .01.2019 

 

PROCES VERBAL 

al sedintei extraordinare a consiliului local al comunei Bicazu Ardelean 

din 04.01.2019, orele 14,00 

 Lucrările ședinței sunt conduse de doamnul președinte de ședință ales, 

Ciucanu Sorin 

 La ședință participă de drept Birsan Constantin Ioan primarul comunei, 

doamna Jolteag Gicuta, secretarul comunei si d-na Topliceanu Aurica, consilier 

stabilire taxe si impozite locale. 

 Domnul Ciucanu Sorin– 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-na consilier Magnani 

Cristina și d-l consilier Țepeș Ghibosu Ionel, declar ședința ca legal constituită.

  

  In conformitate  cu prevederile art 42 si 98 din Legea  nr. 215/2001 

a administrației publice locale, republicată, cu modificarile și competările 

ulterioare, supun spre aprobare conținutul procesului  verbal din ședința  

anterioară, desfășurată în data de    21.12.2018.  

Cine este ,,pentru’’? 

 Cine este ,, impotriva’’? 

 Se abtine cineva? 

 Cu unanimitate de voturi  pentru, continutul procesului verbal  a  fost 

aprobat.  

          Supun spre aprobare conținutul procesului  verbal din ședința  anterioară, 

desfășurată în data de  28.12.2018.  

Cine este ,,pentru’’? 

 Cine este ,, impotriva’’? 

 Se abtine cineva? 

 Cu 10 voturi pentru, 1 abtinere, Moldovan Emil, continutul procesului 

verbal  a  fost aprobat.  
   

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

este urmatoarea : 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor pentru 

utilizatorii persoane fizice(colectare în sistem individual) și pentru persoane 
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juridice prevăzute la art.13 alin (1) din contractul  de prestare  a serviciului  de 

salubrizare pentru UAT-uri nr.4480 din 31.05.2018 încheiat între Comuna 

Bicazu Ardelean și operatorul  de servicii SC EDIL INDUSTRY SRL Iași , 

modificat și completat prin actul adițional nr .1 02.06.2017, precum și pentru  

modificarea taxei de salubrizare pentru utilizatorii persoane  fizice (colectare în 

sistem individual)  prevăzută de HCL nr 72 din 21.12.2018  

 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului  

secțiunii de functionare pentru anul 2018 din excedentul  bugetului  local al 

Comunei Bicazu Ardelean și pentru aprobarea  uni împrumut din excedentul 

bugetului local al comunei Bicazu Ardelean pe anul 2018 

  3.Diverse 

D-l președinte de sedință  supune la vot  ordinea  de zi 

Cine este ,,pentru’’? 

 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 presedinte de sedinta  citeste punctul 1 de pe ordinea de zi: ,, 

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor pentru utilizatorii 

persoane fizice(colectare în sistem individual) și pentru persoane juridice 

prevăzute la art.13 alin (1) din contractul  de prestare  a serviciului  de 

salubrizare pentru UAT-uri  nr.4480 din 31.05.2018,  încheiat între Comuna 

Bicazu Ardelean și operatorul  de servicii SC EDIL INDUSTRY SRL Iași , 

modificat și completat prin actul aditional nr .1 02.06.2017, precum și pentru  

modificarea taxei de salubrizare pentru utilizatorii persoane  fizice (colectare în 

sistem individual)  prevăzută de HCL nr 72 din 21.12.2018 ” 

Discutii:  

D-l Primar-  de anul trecut dezbatem acest punct, am amânat această taxă  și am 

zis că nu putem modifica regula jocului în timpul jocului Am trecut anul cu 

bine, intr-un fel, am recuperat taxa de la cetațeni.Au apărut o grămadă de 

circulare...suntem în acel ADIECONEAMT și au dat niste faxuri  cum ca 

gunoiul trebuie scumpit. Să ne explice d-na Topliceanu   

D-na Topliceanu Aurica – EDIL INDUSTRY  au cerut majorarea  taxei la 

persoane fizice si la persoane juridice.este vorba de taxa de mediu care a fost 

suspendata pana in 2019 .Taxa   

pentru persoane fizice ar fi  3,70+0,74= 4,04 fără TVA, 4.50 lei cu TVA . 

Cetățenii vor să renunțe la contract și să se încaseze la  Primarie  

D-l Primar- Am spus din start  ca cel mai bine este  să se încaseze la noi.Am 

facut niste calcule  ar fi  9,70 lei în plus pe mc . 

D-l Mucenicu Toader –  nu mai dau bonuri dacă au văzut că se colectează mai 

puține deșeuri decât  în contract  

D-na Topliceanu Aurica- am o lista de la EDIL INDUSRTY și numărul  

persoanelor nu corespund 
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D-l Primar-  in functie de cate persoane am, înmulțesc cu 4,50 si da o sumă. 

Sunt scutite anumite persoane: PE Vârful Telecului,  care sunt plecați , nu 

putem încasa dacă nu produc gunoi , se instituie acea taxa de 30 de lei /an 

D-na Topliceanu Aurica- aceștia nu pun problema plății 

D-l Primar- situația este sub control, lumea se disciplinează...și cei care aruncă , 

se știu care, vor fi sub urmărire și vor fi sancționați 

D-l Președinte de ședință- la punctle fixe, de sărbători, au umplut containerele.. 

D-l Primar-  fiind la început de an, să stabilim și taxa specială. 

D-l consilier Țepeș Greuruș Gheorghe- vreau să plătesc azi pentru tot anul.Mai 

este posibil să se modifice ceva pe cărare? 

D-l Primar- să nu fie o inflație foarte mare. 

D-na Topliceanu Aurica- la Girov de la 30 de lei taxa va fi de 80 de lei / 

D-na Secretar – pot veni cu modificari în august.. 

D-l consilier Țepeș Greuruș Gheorghe- conform unei hotărâri, eu plătesc astăzi 

pentru tot anul, ar trebui să facă cineva, ceva, sa ramana înțepenit. Hotărâm azi, 

aicica orice modificare  ar apărea, nu mai are efect  

D-na secretar- suntem membri în ADIECONEAMT, și trebuie să ne conformăm  

D-l consilier Țepeș Greuruș Gheorghe- cineva trebuie să hotărască ce zic ei? 

D-l consilier Sava Ion-  nu văd moral să schimbăm regula în timpul jocului . 

D-l Președinte de ședință- nu este corect să fie o singură firmă pe județ 

D-l Primar- a fost licitație.. 

D-l președinte de ședință-deci prețul pentru persoane fizice este de 4,50 lei/pres, 

cu TVA, pentru persoane juridice, 440 lei cu TVA 

D-l consilier Țepeș Greuruș Gheorghe- cu urmatoarele adăugiri: 

  Cei care au plătit gunoiul pâna la 31 martie, pentru persoane fizice și persoane 

juridice nu mai plătesc majorări de tarif, decât în cazul în care apar  Legi, OUG 

sau HG 

D-l Primar- schimbările de tarif vor rămâne nemodificate pe întrteg anul 2019 

D-l consilier Handaric Adrian- pentru salubritate sunt bonificații? 

D-l Președinte de ședință- nu; deci  tariful nu se va majora în cursul anului 2019 

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 acoperirii definitive a deficitului  secțiunii de 

functionare pentru anul 2018 din excedentul  bugetului  local al Comunei 

Bicazu Ardelean și pentru aprobarea  uni împrumut din excedentul bugetului 

local al comunei Bicazu Ardelean pe anul 2018” 

Discutii :  



 4 

D-l Primar- ne-am închis cu 10401887 lei .În 2017 am avut un report de 461 mii 

lei.  

Bugetul nu s-a dezbătut în Guvern. Suntem obligati în 45 de zile  sa-l aprobăm 

D-l consilier Țepeș Greuruș Gheorghe-   mai adăugați, sume neprevazute! 

D-l Primar- în ședinta ordinară , vom stabili salariile pentru 2019.Cofinantarea 

proiectelor europene,  drumurile comunale 3800, canalizare 100 mii, drumuri 1 

mld 700.   

165 mii la pod Zănogeni, din buget, pentru Dr.Cimitirelor  500 mii lei , 80 mii 

cota de anrocamente, 20 mii la calamități 

Daca nu mai sunt  întrebări   supun la vot punctul 2 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 

3.Diverse 

D-l Primar – avem 4 861  000 lei economisiti pentru finanțare proiecte. Vreau 

să legăm toate străzile la proiectul cu gazele naturale, să fie toată comuna la 

ridicare topo, să fim pregătiți,  doar să se facă conexiunea . 

D-l consilier Țepeș Greuruș Gheorghe-  nu putem acționa pentru cuplarea lor 

înainte să apară proiectul cu gazul metan? 

D-l Primar- trebuie să așteptăm  sa vedem de unde putem racorda  de la Bicaz 

sau de la Tașca?! 

D-l consilier Țepeș Greuruș Gheorghe nu-i problema de cota de  probabilitate 

de transmisie ...mergem noi primii. 

D-l consilier Moldovan Emil- la Tașca au fost proiectate  pentru două cuptoare, 

merge numai unul.  

D-l consilier Țepeș Neculai- s-a gândit cineva la un sistem preț lemn /preț gaz? 

D-l Primar- gazul este mai scump. La lemn prețul este sus și este mult lemn în 

stoc.Ocolul a scumpit lemnul.. 

D-l consilier Țepeș Greuruș Gheorghe- exista pe Valea Tarcăului  centrala pe 

peleti .Care este diferența  dintre centrala pe lemne și cea pe peleți? Cea pe 

peleți este mai eficientă cu 10-15% 

D-l primar  pune în discuție  excesul de zel al domnului agent șef de politie 

Astancai  . 

D-l consilier Olariu  Ion-   drumul pe Bistra este foarte alunecos. 

D-l Primar- vom trimite Serviciul public. 

Nemaifiind alte discutii d-l  presedinte de sedinta incheie sedinta. 

 

Presedinte de sedinta,                  Secretar comuna,              Intocmit, 

    Ciucanu Sorin                          Jolteag  Gicuta             Varlan Anisoara                 




