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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BICAZU ARDELEAN   

       Proces verbal aprobat in sedinta 

    Consiliului local al comunei Bicazu Ardelean 

din  31 .05.2019 

 

PROCES VERBAL 

al sedintei extraordinare a consiliului local al comunei Bicazu Ardelean 

din 15.05.2019, orele 14,00 

 Lucrările ședinței sunt conduse de doamnul președinte de ședință ales, 

Tepes Neculai 

 La ședință participă de drept Doarvoas Marius Gabriel viceprimarul 

comunei  

 Domnul Tepes Neculai– 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 doamnele consilier Magnani Cristina 

și Apetrei Dumitrina, declar ședința ca legal constituită.  

Domnul președinte de ședință – Ordinea de zi propusă pentru această 

sedinta este urmatoarea : 

1.,,Proiect de hotărâre privind aprobarea  documentației tehnico-

economice, faza Proiect Tehnic și a indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiții ,,Racorduri rețele de distribuție apă potabilă și 

branșamente individuale aferente străzilor Primariei, Cimitirelor, Busuioc și 

punctelor Școala Gimnazială nr. 2 Telec și clădire Farmacie Umană, în comuna 

Bicazu Ardelean, județul Neamț” 

2.,,Proiect de hotărâre privind aprobarea marcării din pădurea 

proprietatea comunei Bicazu Ardelean, județul Neamț și valorificarea  cantității 

de masă lemnoasă necesară organizării și funcționării stânilor amenajate pe 

pajiștile  închiriate de Comuna Bicazu Ardelean, asociațiilor crescătorilor de 

animale” 

 3.,,Diverse” 

D-l președinte de ședință  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 președinte de ședință citeste punctul 1 de pe ordinea de zi: ,,

 ,,Proiect de hotărâre privind aprobarea  documentației tehnico- 
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economice, faza Proiect Tehnic și a indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiții ,,Racorduri rețele de distribuție apă potabilă și 

branșamente individuale aferente străzilor: Primariei, Cimitirelor, Busuioc 

și punctelor Școala Gimnazială nr. 2 Telec și clădire Farmacie Umană, în 

comuna Bicazu Ardelean, județul Neamț” 

Discuții:  

D-l viceprimar- d-l primar este la Piatra Neamț  și nu poate ajunge la ședintădar 

pot eu să vă dau câteva explicații: este vorba  de străzile care fac obiectul 

implementării  proiectului prin PNDL 2. S-au cerut clarificări, s-a răspuns 

acestor solicitări, trebuie trasă conducta înainte de asfaltări, trebuie făcute 

branșamente, construcții montaj și faza de proiectare. Ieri a fost proiectantul in 

vizită pe teren  

D-l președinte de ședință- este cineva racordat? 

D-l viceprimar-  până în prezent nu. Acesta este  devizul de lucrări, sunt 

normativele, trebuie să se înceapă cât mai repede! 

D-l președinte de ședință- dacă mai sunt puncte de vedere, să le auzim! 

D-l consilier Țepeș Greuruș Gheorghe-   se face cu fonduri de la Primărie? 

D-l viceprimar- da! 

D-l consilier Țepeș Greuruș Gheorghe- îi putem ști pe cei care sunt la branșare? 

D-l consilier Handaric Adrian- niciunii nu avem  branșamente 

D-l consilier Ciucanu Sorin- sunt branșamente comune 

D-l consilier Sava Ion- nu se fac puncte. La fiecare casă va fi branșament  

D-l consilier Țepeș Greuruș Gheorghe- revin la întrebare: trebuie scriși cu nume 

și prenume 

D-l viceprimar- s-a făcut terenul și s-a luat în calcul   

D-l consilier Țepeș Greuruș Gheorghe- soluția tehnică nu o dă consiliul local, 

problema este, cei care se vor branșa  ca număr  și fondurile existente  

D-l viceprimar- fondurile sunt locale ... va fi subtraversare la farmacie și la 

Școala Telec 

D-l consilier  Olaru Ion-se va prinde și  Bistra? 

D-l viceprimar - Bistra este separat....aici este și firma este și licitată 

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 marcării din pădurea proprietatea 

comunei Bicazu Ardelean, județul Neamț și valorificarea  cantității de 

masă lemnoasă necesară organizării și funcționării stânilor amenajate pe 
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pajiștile  închiriate de Comuna Bicazu Ardelean, asociațiilor crescătorilor 

de animale” 
Discuții :  

D-l viceprimar- este vorba de asociațiile crescătorilor de animale , care au facut 

cereri pentru cumparare de material lemnos 

D-l președinte de ședință- din banii încasati , nu se pot face niște ciuperci ncare 

să protejeje vitele? 

D-l consilier SavaIon- ca la Tasca sau Bicaz Chei? 

D-l viceprimar- nu le putem cere socoteală   

D-l consilier Mucenicu Toader- se face stana la Melek? 

D-l viceprimar-  da se face – lemnul este  la preț de APV, trebuie ajutați cât se 

poate ... au și obligații: să curețe pășunea, să o întrețină, să investească, dar ca 

venituri Primăria nu are  nicio răspundere. 

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 

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

3.D-l  președinte de ședință  -punctul 3 de pe ordinea de zi:  ,,Diverse” 

D-l viceprimar-  domnul Primar vă mulțumește pentru participarea la ședință 

D-l consilier Olaru Ion- daca este posibil sa fie reparat  drumul pe Bistra 

D-l președinte de ședință- și la Pârâul Caprii au rămas câteva gropițe, care se 

vor face din ce în ce mai mari... 

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

 

Președinte de ședință,                  Secretar comună,              Întocmit, 

    Țepeș Neculai                          Jolteag  Gicuța             Vârlan Anișoara                 

 

 

 

                    

              

 
 

 

 

 




