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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BICAZU ARDELEAN   

       Proces verbal aprobat in sedința 

    Consiliului local al comunei Bicazu Ardelean 

din 31.05.2019 

 

PROCES VERBAL 

al şedinţei  ordinare a consiliului local al comunei Bicazu Ardelean 

din 25. 04.2019, orele 900 

 Lucrările ședinței sunt conduse de domnul președinte de ședință ales, 

Doarvoaş Marius Gabriel. 

 La ședință participă de drept Bîrsan Constantin Ioan primarul comunei, 

doamna Jolteag Gicuţa, secretarul comunei şi d-nele contabile  Moldovan 

A.Lenuta şi  Husaru Simona . 

 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 aprobarea valorificării  cantităţii de 

9236m3 masă lemnoasă, produse principale  şi produse  secundare  rărituri, 

proprietatea Comunei Bicazu Ardelean, în condiţiile Regulamentului  de 

valorificare  a masei lemnoase din fondul forestier  proprietate publica, 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr 715/2017” 
 2. ,, Proiect de hotărâre privind aprobarea valorificării  cantităţii de 31 

m3 masă lemnoasă, pe picior  produse accidentale I proprietatea Comunei 

Bicazu Ardelean,  rezultată pentru realiyarea  căilor de scos apropiat  din 

suprapunere cu partida  nr 1026 , atribuita operatorului economic  SC 

TRANS LEMN YMG SRL, prin contractul nr. 2607 /02.04.2019, în condiţiile 

Regulamentului  de valorificare  a masei lemnoase din fondul forestier  

proprietate publica, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr 715/2017” 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorificării  cantităţii de 23 

m3 masă lemnoasă, pe picior  produse accidentale I proprietatea Comunei 

Bicazu Ardelean,  rezultată pentru realiyarea  căilor de scos apropiat  din 
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suprapunere cu partida  nr. 2421, atribuită operatorului economic  SC PAN 

&FOREST, prin contractul nr. 4477 /12.06.2018, în condiţiile Regulamentului  

de valorificare  a masei lemnoase din fondul forestier  proprietate publica, 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr 715/2017” 
4. ,, Proiect de hotărâre privind alegerea presedintelui de şedinţă” 

5. ,, Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii echipei  mobile 

pentru interventia de urgentă în cazurile de violentă domestica la nivelul 

Comunei Bicazu Ardelean 
6. ,, Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local  al Comunei 

Bicazu Ardelean 

7. ,, Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii directe , prin 

contract  de închiriere , a suprafetei  de pasune din punctul Lapoş Şodron, 

aflată în domeniul privat  al Comunei Bicazu Ardelean 

8. Diverse 

 Domnul Primar propune adăugarea unor puncte pe ordinea de zi:  

1. Proiect de hotărâre privind  salarizarea personalului platit din 

fonduri publice la nivelul Comunei Bicazu Ardelean 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării 

HCL nr. 24 din 27.04.2018 a Consiliului Localal Comunei Bicazu Ardelean 

3. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii  materiale din 

cuprinsul art 1 din HCL nr. 71 din  21.12.2019 a Consiliului Local al Comunei 

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

3 puncte pe 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 hotărâre privind aprobarea valorificării  cantităţii de 9236m3 

masă lemnoasă, produse principale  şi produse  secundare  rărituri, 

proprietatea Comunei Bicazu Ardelean, în condiţiile Regulamentului  de 

valorificare  a masei lemnoase din fondul forestier  proprietate publica, 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr 715/2017” 
D-l președinte de ședință- – rapoartele comisiilor: 

Comisia juridică – aviz pozitiv   

Comisia economică- aviz pozitiv 

Comisia  cultură – aviz pozitiv 

Discutii: 

D-l președinte de ședință - față de hotararea data anterioar , s-a vândut o partidă 

pe Pârâul Radului și s-a marcat o partidă pe Pârâul Borviz. 
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Sunt 6 partizi la acelasi preț,  7 partizi secundare la pret de APV.Să  speram că 

vor fi firme care să cumpere la toamnă. 

D-l Primar- am făcut o adresă pentru recoltarea pe perioada de vara la Garda 

forestieră Piatra Neamț și au pasat-o la Ocolul Bicaz....este   Comarnicul și 

Pârâul Toșorog  este o firma , să se poata da drumul la 1,2  partizi. 

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 , cu amendamentul domnului Primar 

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

hotărâre privind aprobarea valorificării  cantităţii de 31 m3 masă lemnoasă, 

pe picior  produse accidentale I proprietatea Comunei Bicazu Ardelean,  

rezultată pentru realiyarea  căilor de scos apropiat  din suprapunere cu 

partida  nr 1026 , atribuita operatorului economic  SC TRANS LEMN YMG 

SRL, prin contractul nr. 2607 /02.04.2019, în condiţiile Regulamentului  de 

valorificare  a masei lemnoase din fondul forestier  proprietate publica, 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr 715/2017” 

Rapoartele comisiilor: 

Comisia juridică – aviz pozitiv   

Comisia economică- aviz pozitiv   

Comisia  cultură – aviz pozitiv   

Discuţii: 

D-l D-l președinte de ședință - este vorba de valorificarea  a 31 mc, partida luată 

de TRANSLEMN YMG. S-a impus un drum, la același preț cu care s-a 

licitat...este nevoie de HCL pentru autorizatia de exploatare...și pentru Pan  

Forest aceeași idee 

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:  

Proiect de hotărâre privind aprobarea valorificării  cantităţii de 23 m3 masă 

lemnoasă, pe picior  produse accidentale I proprietatea Comunei Bicazu 

Ardelean,  rezultată pentru realiyarea  căilor de scos apropiat  din 

suprapunere cu partida  nr. 2421, atribuită operatorului economic  SC PAN 

&FOREST, prin contractul nr. 4477 /12.06.2018, în condiţiile Regulamentului  
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de valorificare  a masei lemnoase din fondul forestier  proprietate publica, 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr 715/2017” 

Rapoartele comisiilor: 

Comisia juridică– aviz pozitiv   

Comisia economică– aviz pozitiv   

Comisia  cultura – aviz pozitiv   

Discuţii:- 

D-l preşedinte de şedinţă – dacă nu sunt 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 in forma propusa de initiator 
4. D-l  președinte de ședință  citește punctul 4 pe ordinea de zi: ,, Proiect 

de hotărâre privind alegerea presedintelui de şedinţă” 

D-l președinte de ședință-propun modificarea  perioadei la președinția ședințelor 

consiliului local  pentru 1 lună . 

 Propun pe domnul consilier Țepeș Neculai , alte propuneri? 

D-l preşedinte de şedinţă – dacă nu sunt alte propuneri , supunem la vot 

propunerea 

 Cine este ,,pentru’’? 

 Cine este ,, impotriva’’? 

 Se abtine cineva? 

 Cu  12  voturi  pentru,  1 abtinere ( Tepeș Neculai) din numărul de 13 

consilieri prezenţi, punctul 4 pe ordinea de zi a fost aprobat 
5. D-l  președinte de ședință  citește punctul 5 pe ordinea de zi: ,, Proiect 

de hotărâre privind aprobarea constituirii echipei  mobile pentru interventia 

de urgentă în cazurile de violentă domestică la nivelul Comunei Bicazu 

Ardelean 
Rapoartele comisiilor: 

Comisia juridică – aviz pozitiv   

Comisia economică – aviz pozitiv   

Comisia  cultura – aviz pozitiv   

Discuţii:- 
D-na Secretar -  este un ordin care presupune  constituirea acestei echipe, din 

partea SPAS, a  Poliției,  pentru sprijin 

D-l Primar- sunt patrule care asigură prezenta pe timp de noapte 

D-na  consilier Magnani Cristina- înafară de măsura  indepărtării agresorului  să fie 

si alte măsuri de interzicere a agresorului… 

D-l Primar- am propus la  camera oficială, dar dacă sunt rude,  comisia trebuie să 

constate și să medieze cazul 
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D-l consilier Țepeș Greuruș Gheorghe- precizare: să se cunoască nr. de telefon al 

șefului comisiei.  

D-l președinte de ședință- trebuie să sune la 112 de acolo se redirecționează la 

comisia locală 

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

vot  punctul cinci  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 

6. D-l  președinte de ședință  punctul 7 va fi punctul 6 -citește punctul 6 pe 

ordinea de zi: ,, Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii directe, prin 

contract  de închiriere, a suprafeței  de pășune din punctul Lapoş Şodron, 

aflată în domeniul privat  al Comunei Bicazu Ardelean 

Rapoartele comisiilor: 

Comisia juridică – aviz pozitiv   

Comisia economică – aviz pozitiv   

Comisia  cultura – aviz pozitiv   

Discuţii: 

 D-l președinte de sedinta- Doamna secretar să prezinte speța 

D-na Secretar- s-a reușit medierea tuturor  asociațiilor cu excepția Asociației 

Lapoș Fundoaia, care avea datorii la bugetul de stat și nu îndeplineau condiția, 

dar au adus dovada că au  scadența zero la bugetul de stat și se propune o 

hotărâre pentru diminuarea  suprafetei    

D-l primar- și pentru noi  și pentru ei,  să se încadreze la APIA 

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

vot  punctul șase  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 

7. D-l  președinte de ședință punctul 8 va fi punctul 7- citește punctul 7 pe 

ordinea de zi: ,, 1. Proiect de hotărâre privind  salarizarea personalului platit 

din fonduri publice la nivelul Comunei Bicazu Ardelean 

Rapoartele comisiilor: 

Comisia juridică – aviz pozitiv   

Comisia economică – aviz pozitiv   

Comisia  cultura – aviz pozitiv   

Discuţii: 

D-l Primar- am primit sumele si trebuie sa luăm o decizie, este nepotrivit să 

tăiem din salarii…bugetul nu e roz, macar în primul trimestru să putem acorda 
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indemnizația de hrană, iar pentru indemnizatia de vacanta să vedem ce venituri 

vom avea în trimestrul III. Pentru cei cu salarii mici sub 2500 lei net, au rămas 

la fel iar   ceilalți, au   primit doar ½ normă de hrană. Sperăm să ne putem 

descurca. 

D-l consilier Țepeș Greuruș Gheorghe- hotărârea are valabilitate până când? 

D-l Primar- până la prima rectificare, în iulie. 

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

vot  punctul șapte  pe ordinea de zi  

Cine este ,,pentru’’? 

 Cine este ,, impotriva’’? 

 Se abtine cineva? 

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

7 pe ordinea de zi a fost aprobat in forma propusă de inițiator 

8. D-l  președinte de ședință punctul 9 va fi punctul 8 - citește punctul 8 

pe ordinea de zi: ,, Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și 

completării HCL nr. 24 din 27.04.2018 a Consiliului Localal Comunei Bicazu 

Ardelean 

Rapoartele comisiilor: 

Comisia juridică – aviz pozitiv   

Comisia economică – aviz pozitiv   

Comisia  cultura – aviz pozitiv   

Discuţii: 

D-l Primar- să ne spună d-na de la resurse umane despre ce este vorba. 

D-na Vărlan Anișoara- Aveți în material adresa de la Institutia Prefectului cu 

numărul de posturi aprobate pentru fiecare instituție din judet. Pentru Primăria 

Bicazu Ardelean s-au stabilit 43 de posturi pentru  funcționare.  Ca și modificări 

intervenite în structura funcțională,  s-a ocupat de catre Gavriloaie Nicolae 

Andrei postul care era vacant de la compartimentul urbanism, și doamna Husaru 

Simona a promovat în gradul superior celui detinut, din consilier , clasaI grad 

profesional principal, în consilier clasa I grad profesional superior. 

D-l Primar- nu ne putem permite o organigramă încarcată, avem omul și postul. 

Am renunțat la organizarea concursului pentru ocuparea postului de consilier 

juridic, din lipsa fondurilor, atributiile fiind impărțite . 

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

vot  punctul opt  pe ordinea de zi  

Cine este ,,pentru’’? 

 Cine este ,, impotriva’’? 

 Se abtine cineva? 

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

8 pe ordinea de zi a fost aprobat in forma propusă de inițiator 

9. D-l  președinte de ședință  citește punctul 9 pe ordinea de zi: Proiect de 

hotărâre privind îndreptarea erorii  materiale din cuprinsul art 1 din HCL nr. 

71 din  21.12.2019 a Consiliului Local al Comunei Bicazu Ardelean 
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Rapoartele comisiilor: 

Comisia juridică – aviz pozitiv   

Comisia economică – aviz pozitiv   

Comisia  cultura – aviz pozitiv   

Discuţii: 
D-na secretar- este vorba de îndreptarea unei erori materiale 2019 în loc de 2009 . 

D-l preşedinte de şedinţă – dacă nu sunt întrebări, supun la vot  punctul opt  pe 

ordinea de zi  

Cine este ,,pentru’’? 

 Cine este ,, impotriva’’? 

 Se abtine cineva? 

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

9 pe ordinea de zi a fost aprobat in forma propusă de inițiator 

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

hotărâre privind aprobarea bugetului  

D-l Primar solicita prezența d-nelor contabile Moldovan Lenuța si Husaru Simona 

Rapoartele comisiilor: 

Comisia juridică – aviz pozitiv   

Comisia economică – aviz pozitiv   

Comisia  cultura – aviz pozitiv   

D-l Primar- pentru o comună se aloca bani în funcție de numărul de locuitori;  

s-au alocat 1000/ locuitor și trebuiau alocați 4000 pentru funcționare . 

D-na Moldovan Lenuța- susține raportul de specialitate pe partea de buget 

D-na Husaru Simona susține raportul de specialitate pe partea  de proiecte, cu 

precizarea că monitorizarea este de 5 ani. 

D-l primar- l-aș ruga pe d-l Sava să pună o vorbă la Consiliul Județean pentru 

asfaltarea drumului  

D-l consilier Sava Ion- după plombare se va turna covor asfaltic. Să faceți un 

raport,  banii se dau după rectificare…ce s-a scăzut se dă înapoi! 

11. ,,Diverse” 

 D-l  consilier Țepeș Greuruș Gheorghe- cineva a luat din capătul  comunei  

niște indicatoare. Să le refacem, sau să le înlocuim. 

D-l Primar- dacă aveți o soluție, să facem ceva!  

D-l viceprimar – cel dinspre Bicaz Chei era ruginit... 

D-na consilier Magnani Cristina-  din piatră! 

D-l consilier Țepeș Greuruș Gheorghe- de la covorul asfalic la șanț este o 

distanță și este cam joasă, ce facem cu  acostamentele astea? 

D-l Primar- sigur este o eroare din partea executantului...sunt marcaje...Trist! 

sortul era  adus de la Buzău,  nu erau balastiere pe la noi?! 

D-l consilier Mucenicu Toader-   la magazin la Toșorog un indicator să nu mai 

arunce gunoaiele peste tot. 

D-l primar- Am  pus ceva mai sus! Parte din romi au plecat în Germania și 

efectiv nu mai avem cu cine lucra. 
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D-l consilier Țepeș Greuruș Gheorghe- propun în zona de centru a comunei 

Bicazu Ardelean să fie puse camere de luat vederi cu înregistrare pentru viteză, 

să plătească amendă, să se găsească soluții... 

D-na consilier Magnani Cristina-trebuie cumva opriți  și în fața școlii... 

D-l Primar – cei de la Drumurile județene sunt obligați să facă marcaje. 

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

 

Președinte de ședință,                  Secretar comună,               Întocmit, 

Doarvoaş Marius Gabriel             Jolteag  Gicuța             Vârlan Anișoara       




