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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BICAZU ARDELEAN   

       Proces verbal aprobat în ședința 

    Consiliului local al Comunei Bicazu Ardelean 

                                                  din data de     .10.2019 

 

PROCES VERBAL 

al şedinţei  ordinare a consiliului local al comunei Bicazu Ardelean 

din 30. 08.2019, orele 1400 

 Lucrările ședinței sunt conduse de domnul președinte de ședință ales, 

Sava Ion.  

 La ședință participă de drept d-l Bîrsan Constantin Ioan primarul comunei 

și doamna Jolteag Gicuţa, secretarul comunei,  

 Domnul Sava Ion – Doamnelor și domnilor consilieri, declar 

deschise  lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Bicazu 

Ardelean pentru care ați fost convocați și invitați în conformitate cu  prevederile 

OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

        Constatând că la această sedință  sunt prezenti 12 consilieri din numarul 

total de 13 consilieri în funcție, absentează nemotivat , domnul Ciucanu Sorin, 

declar ședința ca legal constituită.  

D-l preşedinte de şedinţă- supun spre aprobare conținutul procesului  

verbal din ședința  anterioară, desfășurată în data de 30.07.2019 

 Cu 12 voturi pentru, din 12 consilieri prezenți,  conţinutul procesului 

verbal  a  fost aprobat. 

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

este următoarea : 

 1. ,, Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei 

Bicazu Ardelean  pe anul 2019” 

2. ,, Proiect de hotărâre privind neasumarea de către Consiliul Local al 

Comunei Bicazu Ardelean a responsabilitații organizării și derulării 

procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru 

achizitionarea produselor și a contracturilor/acordurilor-cadru de prestare a 

serviciilor, pentru derularea măsurilor educative aferente Programului  

pentru Școlial României, începând cu anul școlar2019-2020  ” 

3. ,,Alegerea președintelui de sedinta” 

4. ,, Diverse” 
Domnul Primar propune suplimentarea ordinii de zi cu următoarele puncte: 

 1. ,, Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii valabilitații  sc risorii 

de garantie  nr I.G. 173300684 DIN 30.08.2017 emisă de  FONDUL DE 

GARANTARE A CREDITULUI  RURAL IFN S.A. și a  plății comisionului  

pentru  prelungirea  valabilității scrisorii de garanție  pentru  obiectivul de 

investiții ,,Renovare , modernizare și dotare Camin Cultural în satul  Bicazu 

Ardelean, Comuna Bicazu Ardelean, județul Neamț”, finanțat prin FEADR, 

submasura 7.6” 
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2. ,,Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr 79 /24.10./2017 a 

Consiliului Local al Comunei Bicazu Ardelean și aprobarea  devizului  

general actualizat și a indicatorilor economici  actualizați pentru obiectivul de 

investiții,, Construire pod Zănogeni, sat Telec, comuna Bicazu Ardelean, 

județul Neamț”  

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

2 puncte pe ordinea de zi  

Cine este ,,pentru’’? 

 Cine este ,, impotriva’’? 

 Se abtine cineva? 

Cu  12  voturi  pentru, din numărul de 12 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 rectificarea bugetului local al comunei Bicazu 

Ardelean  pe anul 2019” 

D-l președinte de ședință- – rapoartele comisiilor: 

Comisia juridică – aviz pozitiv   

Comisia economică- aviz favorabil 

Comisia  cultură – aviz pozitiv 

Discutii: 

D-l Primar-  am primit 13 mii de lei, neașteptat de puțini, i-am dus pe 

funcționare. Am prevăzut  pentru închiriere buldozer s-au stricat drumurile  de 

exploatație agricole.  Am pus 30 de mii pentru buldozer, 250 lei +TVA/h, vom 

lucra cu firma de la Ditrău. Rectificarea  cu 28 mii lei  pentru podul de la 

Zănogeni-au apărut  lucrări suplimentare, aripi de susținere ….banii i-am luat de 

la cofinanțarea proiectului pentru cadastru. Am mai contractat înca un lot, 

pentru echilibrarea bugetului   

D-l președinte  de ședință – întrebari?  dacă nu sunt întrebări, supun la vot 

punctul 1 de pe ordinea de zi 

Cine este ,,pentru’’? 

 Cine este ,, impotriva’’? 

 Se abtine cineva? 

 Cu  12  voturi  pentru,  din numărul de 12 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 neasumarea de către Consiliul Local al 

Comunei Bicazu Ardelean a responsabilitații organizării și derulării 

procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru 

achizitionarea produselor și a contracturilor/acordurilor-cadru de prestare a 

serviciilor, pentru derularea măsurilor educative aferente Programului  

pentru Școli al României, începând cu anul școlar2019-2020  ” 

Rapoartele comisiilor: 

Comisia juridică – aviz pozitiv   
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Comisia economică- aviz pozitiv   

Comisia  cultură – aviz pozitiv   

Discuţii: 

D-l Primar-  Consiliul Judetean și-a asumat răspunderea pâna acum, să rămână 

la Consiliul Județean! Avem destule... 

D-na consilier Magnani- este o responsabilitate în plus! 

D-l consilier Olariu Ioan- anul trecut am dat-o în decembrie....  

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

punctul doi pe ordinea de zi  

Cine este ,,pentru’’? 

 Cine este ,, impotriva’’? 

 Se abtine cineva? 

 Cu  12  voturi  pentru,  din numărul de 12 consilieri prezenţi, punctul 

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

3. D-l  președinte de ședință citește punctul 3 de pe ordinea de zi:  ,,Alegerea 

președintelui de ședință” 
Discuţii: 

Domnul Doarvoaș Marius- Propun pe doamna consilier Magnani Cristina 

D-l preşedinte de şedinţă – alte propuneri? dacă nu mai sunt  

Cine este ,,pentru’’? 

 Cine este ,, impotriva’’? 

 Se abtine cineva? 

 Cu  11  voturi  pentru,  1 abtinere ( Magnani Cristina),    din 

numărul de 12 consilieri prezenţi, punctul 3 pe ordinea de zi a fost aprobat  
4. D-l  președinte de ședință  citește punctul 4 pe ordinea de zi: ,, Proiect de 

hotărâre privind aprobarea prelungirii valabilitații  scrisorii de garantie  nr 

I.G. 173300684 DIN 30.08.2017 emisă de  FONDUL DE GARANTARE A 

CREDITULUI  RURAL IFN S.A. și a  plății comisionului  pentru  prelungirea  

valabilității scrisorii de garanție  pentru  obiectivul de investiții ,,Renovare , 

modernizare și dotare Camin Cultural în satul  Bicazu Ardelean, Comuna 

Bicazu Ardelean, județul Neamț”, finanțat prin FEADR, submasura 7.6” 

Rapoartele comisiilor: 

Comisia juridică– aviz pozitiv   

Comisia economică– aviz pozitiv   

Comisia  cultura – aviz pozitiv   

Discuţii: 

D-l Primar- nu s-au putut încadra în termenul de execuție a lucrărilor  și-au 

asumat toate penalitățile pentru acesta. Este o penalitate de 0,1%.... avem 

adrersa de la Pencraft-  și  consultantul  permite prelungirea cu 12 luni a 

termenului de executie. Se lucrează într-un ritm bun, se termină acoperișul  

D-l consilier Țepeș Piser Gheorghe- care era termenul? 

D-l Primar-  12 septembrie, firma de consultanță ne îndrumă, să nu plătim 

penalități. De luni încep lucrările la proiectul cu drumul...lucrări care nu 
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presupun montarea de alte instalații. La Țepeș Manole trebuie executat un zid 

de sprijin. Pentru 5 srăzi vor fi  lucrări prin PNDL. Pe AFIR  turnăm asfalt la 

Chisirig și pe Drumul Bisercii, la Telec. Am fost la Obcină. Au ajuns cu drumul 

pietruit pâna la vf dealului.... 

D-l consilier Țepeș Neculai – se poate trece? 

D-l Primar- se poate trece, la  anul se asfaltează la noi. 

D-l consilier Țepeș Greuruș Gheorghe-  este dat în lucru  PT pentru evaluarea 

apei uzate pe Ulița Greurușenilor? 

D-l Primar- este licitată sunt 3 firme care au cerut clarificări, pe 9 septembrie se 

toarnă! 

D-l consilier Țepeș Greuruș Gheorghe- încep lucrari de asfaltare, va trebui sa se 

execute canalizarea și apoi asfaltarea. 

D-l Primar- va fi firma pentru executare 

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  12  voturi  pentru,  din numărul de 12 consilieri prezenţi, punctul 4 pe 

ordinea de zi a fost aprobat in forma propusă de inițiator 

5. D-l  președinte de ședință  citește punctul 5 pe ordinea de zi ,,Proiect de 

hotărâre pentru modificarea HCL nr 79 /24.10./2017 a Consiliului Local al 

Comunei Bicazu Ardelean și aprobarea  devizului  general actualizat și a 

indicatorilor economici  actualizați pentru obiectivul de investiții,, Construire 

pod Zănogeni, sat Telec, comuna Bicazu Ardelean, județul Neamț”  
D-l preşedinte de şedinţă-Rapoartele comisiilor: 

Comisia juridică – aviz pozitiv   

Comisia economică – aviz pozitiv   

Comisia  cultura – aviz pozitiv   

Discuţii: 

D-l primar-  am expus situația, pentru a putea fi încheiată lucrarea. 

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

punctul cinci  pe ordinea de zi  

Cine este ,,pentru’’? 

 Cine este ,, impotriva’’? 

 Se abtine cineva? 

Cu  12  voturi  pentru,  din numărul de 12 consilieri prezenţi, punctul 5 pe 

ordinea de zi a fost aprobat in forma propusă de inițiator 
6. D-l  președinte de ședință  citește punctul 6 pe ordinea de zi: 

 ,, Diverse” 

D-l consilier Țepeș Neculai-  nu v-ați gândit la un drum pâna la Niculiță 

Mitulea? 

D-l Primar-  nu vom avea autorizatie 
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D-l consilier Țepeș Piser Gheorghe- este o diferență de nivel foarte mare 

D-l Primar- se asfaltează strada Stejarului. 

D-l consilier Mucenicu Toader- un program pentru gunoi... 

D-l Viceprimar- vor veni să prezinte situația  d-l Pădure de la Iași. Vor ca prin 

HCL  să schimbe taxa în tarif, să facă facturi în funcție de  cantitatea  colectată, 

să se facă colectare  selectiv. Banii care s-ar colecta din reciclare s-ar întoarce în 

facturi  

D-l Primar- să vină cu temei legal! 

D-l consilier Handaric Adrian- să dea pubele  separate:  sticlă, hârtie, menajer 

D-na Secretar- tariful este cel  care îl datorează cei care au contract 

D-l Primar- facem o ședință de urgență în septembrie și-i invităm la ședință să 

ne explice 

D-na consilier Magnani- cum ajunge cineva să vadă cum  arată terenul de sport? 

Dacă începe  școala , sunt mii de cioburi, dacă Doamne ferește cade un copil, ce 

se poate întâmpla? Vin tineri,  beau, joacă cărți, sparg sticle... 

D-l Primar- nici Poliția nu se implică! 

D-na consilier Magnani Cristina-  nu e logic ce se întâmplă! 

D-l Primar- fac  sesizare la d-l Director să focalizeze o cameră acolo,  

D-l consilier  Handaric Adrian- o adresă scrisă la Politie! 

D-l Primar- voi solicita  să facă o razie... 

D-l consilier Țepeș Greuruș Gheorghe- care este  prima miercuri în care se 

ridică gunoiul? 

D-l Primar- miercuri... 

D-l  Viceprimar- ei vor modificare de preț 

D-na secretar- noi trebuie să recuperăm 60 mii lei imputați de Curtea de 

conturi...ne îndreptăm  pe Brantner pentru recuperare... 

D-na consilier Magnani Cristina- trebuie  sa selecționăm deșeuri  și în interior... 

D-l consilier Olariu Ion- se începe drumul la Bisra? 

D-l Primar- începem pe Bistra de luni 

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

 

Președinte de ședință,                  Secretar comună,                 Întocmit, 

  Sava Ion                                       Jolteag  Gicuța             Vârlan Anișoara       




