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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BICAZU ARDELEAN   

       Proces verbal aprobat în ședința 

    Consiliului local al Comunei Bicazu Ardelean 

                                                  din data de   30 .08.2019 

 

PROCES VERBAL 

al şedinţei  ordinare a consiliului local al comunei Bicazu Ardelean 

din 30. 07.2019, orele 1400 

 Lucrările ședinței sunt conduse de domnul președinte de ședință ales, 

Mucenicu Toader.  

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

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

Moldovan A.Lenuta,  Husaru Simona, Topliceanu Aurica precum  şi 

reprezentantul SC EDIL INDUSTRY, domnul  Râpeanu Ionuț. 

 Domnul Mucenicu Toader – 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 Handaric Adrian, 

declar ședința ca legal constituită.  

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

verbale din ședințele  anterioare, desfășurate în datele de 31.05.2019 si  

28.06.2019. 

 Cu 12 voturi pentru, din 12 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 rectificarea bugetului local al comunei 

Bicazu Ardelean  pe anul 2019” 

2. ,, Proiect de hotărâre privind acordul proprietarului Comuna Bicazu 

Ardelean pentru scoaterea definitive din circuitul agricol a unei suprafețe  

totale de 5 059 mp care aparține domeniului  privat al unității administrative 

teritoriale în vederea actualizării(rectificării) documentațiilor cadastrale  

aferente imobilelor cu numere cadastrale  50820, 50817, 50819, 50822, 50833, 

50829 si 50832, proprietate a Comunei Bicazu Ardelean, întocmite cu 

nerespectarea zonei de siguranță a DJ 127A ( parte component a drumului )  ” 

3. ,,Diverse” 
Domnul Primar propune suplimentarea ordinii de zi cu următoarele puncte: 
  1. ,,Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor 

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

salubrizare pentru UAT-uri nr 4480 din 31 05.2017 încheiat între Comuna 

Bicazu Ardelean și operatorul de servicii SC EDIL INDUSTRY SRL Iași, cu 
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modificările și completările ulterioare și pentru avizarea Regulamentului 

serviciului public de salubrizare a localităților din Județul Neamț” 

2. ,, Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 4 din 31.01.2017 și                         

H.C.L. nr. 5 din 31.01.2017 a Consiliului Local al comunei Bicazu Ardelean, 

actualizarea valorii investiției a documentației tehnico economice faza PTH+CS+DDE, a 

devizului general actualizat a indicatorilor tehnico - economici actualizați conform PTH 

nr. 15/2019 întocmit de SC RUTIER CONSUL SRL pentru obiectivul de investiții 

“Modernizare străzi și drumuri de interes local din intravilanul comunei Bicazu 

Ardelean, județul Neamț” 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorificării cantității de 106 m3 masă 

lemnoasă, pe picior, produse accidentale, proprietatea Comunei Bicazu Ardelean, 

constituită în partida nr. 1067 rezultată pentru realizarea căilor de scos-apropiat din 

suprapunere cu partida nr. 2501, atribuită operatorului economic SC MIT PROSPER 

S.R.L., în condițiile Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul 

forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017” 

4 ,, Proiect de hotărâre privind aprobarea valorificării cantității de  5475 m3  

masă lemnoasă, produse principale, accidentale și produse secundare rărituri, 

proprietatea Comunei Bicazu Ardelean în condițiile Regulamentului de valorificare a 

masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 715/2017” 

5. ,, Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special  in Adunarea  

Generală a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară AQUA NEAMT în vederea 

exercitarii votului cu referire la modificarea preturilor/tarifelor la serviciul de apa 

potabila și canalizare-epurare, conform avizului ANRSC nr. 706287/03.06.2019 și la 

modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apa si de 

canalizare nr. 28/ 10.08.2009, incheiat intre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară 

„AQUA NEAMT” și Compania Judeteană Apa Serv S.A., (care va include actualizarea 

inventarului bunurilor de retur aferente sistemelor preluate de operatorul regional si, 

dupa caz, si modificarea preturilor si tarifelor aferente serviciilor de alimentare cu apa 

si de canalizare-epurare)” 

6. ,,Alegerea presedintelui de ședință “ 

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

6 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: 
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D-l Primar-  ați studiat propunerea mea, sper să avem și o rectificare  prin 

care să  primim bani. Se fac două concerte  de folk la Monumentul eroilor și la 

Pensiunea Saon. S-au cerut 3000 de lei …sunt copii noștri și trebuie motivați. 

apoi sunt plasele pentru porțile terenului de sport, 2 seturi…e bine că se joacă, 

d-na doctor știe! 

D-na consilier Magnani Cristina- e bine că se joacă, dar să strângă 

mizeria, sunt pet-uri, sticle  de sticlă sparte, trebue luate măsuri! 

D-l  președinte de ședință- și la Telec se joacă… 

D-l Primar- susținem sportul.  Ca rectificare  să ne spună d-na Moldovan! 

D-na Moldovan Lenuta- susține raportul de specialitate pe capitole 

bugetare, așa cum a fost prezentat în materiale.   

D-l Primar- suntem în faza de proiectare  și executie pe POR  pe Pârâul 

Zănogeni. Așteptăm cu mare interes  rectificarea.    

D-l președinte  de ședință – intrebari?  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 acordul proprietarului Comuna Bicazu 

Ardelean pentru scoaterea definitivă din circuitul agricol a unei suprafețe  

totale de 5 059 mp care aparține domeniului  privat al unitătii administrative 

teritoriale în vederea actualizarii(rectificarii) documentațiilor cadastrale  

aferente imobilelor cu numere cadastrale  50820, 50817, 50819, 50822, 50833, 

50829 si 50832, proprietate a Comunei Bicazu Ardelean, întocmite cu 

nerespectarea zonei de siguranță a DJ 127A (parte componentă a  drumului )” 

Rapoartele comisiilor: 

Comisia juridică – aviz pozitiv   

Comisia economică- aviz pozitiv   

Comisia  cultură – aviz pozitiv   

Discuţii: 

D-l consilier Țepeș Neculai - de 2 luni ne-ați spus de zona de siguranță, cum s-a 

ajuns ca,  Consiliul Județean să rerproșeze comisiei locale ?   

D-l Primar-  am discutat cu Ionică Husaru  și a încheiat contract de prestari 

servicii cu Consiliul Județean...sunt foarte multe documente...s-a câștigat 

licitația dar trebuie facută rectificarea! vina este a lui Husaru...noi am pus la 

dispoziție toate documentele... 

D-na secretar- a cerut să facă modificarea  doar printr-o solicitare  

D-l consilier Țepeș Neculai – se va face anul acesta? 

D-l Primar- este un proiect greu și va mai dura... 
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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:  

,,Proiect de hotărâre privindaprobarea modificarii tarifelor prevazute la art 

13. alin(1)  din Contractul  de prestare a serviciului  de salubrizare pentru 

UAT-uri nr. 4480 din 31.05.2017 încheiat între Comuna Bicazu Ardelean si 

operatorul de servicii SC EDIL INDUSTRY SRL Iași, cu modificările și 

completările ulterioare și pentru avizarea Regulamentului serviciului public 

de salubrizare a localităților din județul Neamț” 

Rapoartele comisiilor: 

Comisia juridică– aviz pozitiv   

Comisia economică– aviz pozitiv   

Comisia  cultura – aviz pozitiv   

Discuţii: 

D-l Primar- s-a documentat d-na secretar, știm că a  comunicat cu d-l Pădure, 

directorul  executiv  de la Iași, să nu modificăm tarifele  în timpul anului. 

D-na Secretar- d-l a fost  prezent  și în sedința trecută  și ați ridicat  ideea că au 

crescut  foarte mult prețurile, cu 70%,  ideea este că la tariful rezidual, nu se 

pliază pe  legislația care  o invocă, ceea ce am sesizat eu e că recomandările nu 

au caracter  de act normativ. Am vorbit d-l jurist  de la dânșii. În  HCL din 

ianuarie au aplicat taxa pentru economia circulară. 

D-l Rapeanu- Noi  trebuie să transmitem catre ADI ECONEAMT, cu viza  

mergem la  ANRSC,  după aceea venim la dumneavoastră... 

D-na secretar- nu ați trimis memoriu justificativ 

D-l Rapeanu – ori aprobati tariful, ori se respinge. Pe toata zona tariful este de 

7,4 lei /luna... în modul în care nu am un tarif aprobat, ne îndreptam  împotriva 

A.D.I. ECONEAMT. Din punct de vedere legal am facut toate demersurile în 

termen. 

D-na secretar- mai este o problema:  contractul anterior cu BRANTNER, pentru 

că   au fost aprobate preturile fară justificare, cei de la Curtea de conturi  au 

imputat Primariei o sumă considerabilă. Trebuie să veniti cu justificari ! 

D-l Primar- să găsim o cale de mijloc...se cam forțează nota. Dumneavoastră   

ați spus 7,14 ...nu ne băgați în aceeași oală cu alte comune,  distanța de transport 

este mai mică de la Bicazu Ardelean , decât de la Borca...să zicem 

D-l Rapeanu- Licitația  a fost câștigată, am dat o fișă de fundamentare  că 

suntem de acord  cu selecția. Nu există  tarif fară fișă de fundamentare. Ordinul 

109 spune clar că trebuie  avută fișa  de fundamentare. Am sunat la 
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ADIECONEAMT, nu au fișă de fundamentare. Majorarea  tarifelor pot trece cu  

majoritate   de UAT-uri 

D-na Secretar- anul trecut am aprobat tariful din ianuarie... 

D-l Primar - serviciul trebuie să funcționeze...vă acordăm sprijinul necesar.Nu 

avem nicio datorie... 

D-l Rapeanu- trebuie aprobat tariful 

D-na secretar- tariful de  depozitare  se poate menține, la tariful  de reciclare 

trebuie să aveți nota de justificare 

D-l Primar- de când se aplică? 

D-l Rapeanu – de la 1 august 

D-l Primar- veți colecta selectiv? 

d-L Rapeanu –am făcut pliante ...acolo unde nu se aplică tariful majorat, se 

umblă la frecvența  ridicărilor: de două sau de trei ori pe lună. 

D-l consilier Sava Ion- care sunt motivele reale? Concret! 

D-l Rapeanu- majorarea tarifului este dată de  majorarea salariului minim pe 

economie /2019 

D-l consilier  Sava Ion – acciza la motorină? de la 6 lei a scăzut la 5,70 lei, să 

mai faceți și ce spunem noi! 

D-l Rapeanu- nu eu cer! O.G. 74 a impus creșterea! 

D-na secretar- Legea prevede la general să ai două tarife, prețul îl face 

operatorul,  cu respectarea Ordonantei 109  

D-l consilier Țepeș Greurus Gheorghe- să cerem  un punct de vedere Curții de 

conturi, să clarificăm! 

D-na Secretar- nu putem cere consultanță! 

D-l consilier Sava Ion- clar, dumneavoastră sunteți în interesul dumneavoastră... 

D-l Președinte de ședință- oamenii de unde să scoată atâția bani? 

D-l Rapeanu- aveți toate justificările...tariful se ridică la 7,14 cu TVA 

D-l consilier  Sava Ion- prețul  gunoiului este mai mare decat tot impozitul!... 

D-na Secretar-  rezultă că cheltuielile sunt mai mici.... 

D-l Viceprimar- care este prețul final? 

D-l Rapeanu- ori se aprobă tariful care l-am cerut  ori nu. 

D-na Secretar- contractul este în aer 

D-l Rapeanu – se aprobă cererea mea sau nu se aprobă... 

D-na Secretar- tariful se menține și are caracteristica de rezidual 

D-l Primar-  tehnic, Garda de mediu  ne obligă să colectăm selectiv 

D-l Rapeanu- pe toată zona 4 trebuie să am un singur tarif. 

D-na Topliceanu Aurica - tariful actual este cel stabilit prin HCL, de 4,50 lei 

D-l Primar- cu toate majorările , cât ar plati omul? 

D-l Rapeanu – tariful este de 4,47+TVA 

d-NA Topliceanu Aurica- ce se încaseaza la Primarie se numeste taxă . Tarif nu 

este egal taxă! 

D-l Primar- propun să amânăm punctul, să ne edificăm noi și  vom face o 

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

vot amânarea   punctului  trei pe ordinea de zi  

Cine este ,,pentru’’? 

 Cine este ,, impotriva’’? 

 Se abtine cineva? 

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

3 pe ordinea de zi a fost amanat  pentru supunerea spre aprobare într-o 

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

hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 4 din 31.01.2017 și   H.C.L. nr. 5 din 

31.01.2017 a Consiliului Local al comunei Bicazu Ardelean, actualizarea valorii 

investitiei a documentatiei tehnico economice faza PTH+CS+DDE, a devizului general 

actualizat a indicatorilor tehnico - economici actualizați conform PTH nr. 15/2019 

întocmit de SC RUTIER CONSUL SRL pentru obiectivul de investiții “Modernizare 

străzi și drumuri de interes local din intravilanul comunei Bicazu Ardelean, județul 

Neamț” 

Rapoartele comisiilor: 

Comisia juridică– aviz pozitiv   

Comisia economică– aviz pozitiv   

Comisia  cultura – aviz pozitiv   

Discuţii: 

D-l Primar- voi puncta câteva situații:   la proiectare s-a observat că  situația din 

teren nu corespunde cu cea din proiect. Expertul nu a pus viza. Vom asfalta 

până la ultima casă,  la Caia Hoanăș Ileana.  Am  avut raportul de evaluare al 

pagubelor și am primit răspunsul târziu.Vom face noi expertiza, să dăm o HCL 

de aprobare a indicatorilor tehnico economici, am verificat la Iași și s-a 

constatat ca stratul de baza de 5 cm trebuie mărit la 6 cm. Sunt patru experți la  

7 județe. Cofinantarea la proiect este de 200 mii lei...mai avem un deviz de luat 

și vom începe lucrările 

D-na secretar-citește raportul întocmit de compartimentul contabilitate  

D-l Primar-vor fi proritizate drumurile care nu necesita intervenții 

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 privind aprobarea valorificării cantității de 106 m3 masă lemnoasă, pe picior, 

produse accidentale, proprietatea Comunei Bicazu Ardelean, constituită în partida nr. 

1067 rezultată pentru realizarea căilor de scos-apropiat din suprapunere cu partida nr. 

2501, atribuită operatorului economic SC MIT PROSPER S.R.L., în condițiile 

Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate 

publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017” 
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Rapoartele comisiilor: 

Comisia juridică – aviz pozitiv   

Comisia economică – aviz pozitiv   

Comisia  cultura – aviz pozitiv   

Discuţii: 

D-l viceprimar- este vorba despre partida  adjudecată de SC MIT PROSPER,  

prețul este de  106 lei  / mc, s-a propus același pret cu partida cu care se 

suprapune. 

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: ,, Proiect 

de hotărâre privind aprobarea valorificării cantității de  5475 m3  masă lemnoasă, 

produse principale, accidentale și produse secundare rărituri, proprietatea Comunei 

Bicazu Ardelean în condițiile Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din 

fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017” 

Rapoartele comisiilor: 

Comisia juridică – aviz pozitiv   

Comisia economică – aviz pozitiv   

Comisia  cultura – aviz pozitiv   

Discuţii:  

D-l Primar-  le repetam, poate se vând... 

D-l Viceprimar-au ramas  4 partizi principale și 5 secundare, care le repetăm a 

nu știu câta oară...la Melek  sunt 2 partizi de 406 mc și 533 mc rărituri 

D-l consilier Țepeș Piser Gheorghe- dacă nu sunt solicitari se repetă licitația? 

D-l Viceprimar- sunt 2 proceduri ...azi am primt APV  

D-l Primar- am propus 200 de lei/ mc 

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

vot  punctul 

Cine este ,,pentru’’? 

 Cine este ,, impotriva’’? 

 Se abtine cineva? 

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

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

7. D-l  președinte de ședință citește punctul 7 pe ordinea de zi: ,, Proiect 

de hotărâre privind acordarea unui mandat special  în Adunarea  Generală a 

Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară AQUA NEAMT în vederea exercitarii votului 

cu referire la modificarea preturilor/tarifelor la serviciul de apa potabila și canalizare-

epurare, conform avizului ANRSC nr. 706287/03.06.2019 și la modificarea Contractului 

de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare nr. 28/ 
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10.08.2009, încheiat între Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „AQUA NEAMT” și 

Compania Judeteana Apa Serv S.A., (care va include actualizarea inventarului 

bunurilor de retur aferente sistemelor preluate de operatorul regional si, dupa caz, si 

modificarea preturilor si tarifelor aferente serviciilor de alimentare cu apa si de 

canalizare-epurare ” 
Rapoartele comisiilor: 

Comisia juridică – aviz pozitiv   

Comisia economică – aviz pozitiv   

Comisia  cultura – aviz pozitiv   

Discuţii: 

D-l Primar- Deocamdată nu suntem beneficiari ai serviciului  

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  11  voturi  pentru, 1 abtinere (D-l Doarvoaș Marius Gabriel) din 

numărul de 12 consilieri prezenţi, punctul 7 pe ordinea de zi a fost aprobat 

in forma propusă de inițiator 

8. D-l  președinte de ședință  citește punctul 8 pe ordinea de zi: ,, 

Alegerea președintelui de ședință” 
Discuţii: 

Domnul Consilier Țepeș Piser Gheorghe- Propun pe domnul consilier Sava Ion 

D-l președinte de ședință - alte propuneri?, dacă nu, supunem la vot  

Cine este ,,pentru’’? 

 Cine este ,, impotriva’’? 

 Se abtine cineva? 

 Cu  11  voturi  pentru,  1 abtinere (Sava Ion) din numărul de 12 

consilieri prezenţi, punctul 8 pe ordinea de zi a fost aprobat in forma 

propusă de inițiator 

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

D-l Primar – informare: Am primit o adresă de la Prefectură în legatură cu 

Pârâul Comarnic....nu este drum, că pârâul curge pe el. Am avut o dispută  cu 

cetatenii din aval de pârâu   Andronic și Ciucanii...fiecare cetățean trebuie să 

aibă acces la drum...am vorbit cu firma de cadastru,   luăm limitele vechi și vom 

interveni cu utilaje  

2.) a avut loc un incendiu la Catrinoi Floarea și a cerut ajutor....doamna Suciu 

Valentina lucrează la dosar, nu știu dacă se încadrează... 

D-l consilier Țepeș Greuruș Gheorghe-2 diverse:1.) Pentru terenul de sport, să 

găsim o variantă , să vedem cine aruncă gunoaie, să punem   camere... 

D-l consilier Țepeș Piser Gheorghe- sunt camere... 

D-na consilier Magnani Cristina - au venit  alții ...cei care vin și beau și aruncă 

sticle,  să-i ia  Poliția! 
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D-l consilier Țepeș Greuruș Gheorghe-să găsim un paznic... omul care vine 

după noi să închidă! 

D-l Primar- nu am. Ne confruntăm și noi cu lipsa forței de muncă...nu mai avem 

oameni la 416.... 

D-na consilier Magnani Cristina- voluntari! Cei mici nu sunt  vinovați. 

D-l consilier Țepeș Greuruș Gheorghe - 2.) Ce mai e cu gazul? 

D-l Primar- nu se mai implementează! Avem acordul, vom face ridicari topo... 

D-l consilier Țepeș Greuruș Gheorghe 3.) Drumul peste Balaj, pe partea noastră 

este luat în gândire în perspectivă? 

D-l Primar- 5 km exact -se lucrează pe reparații de consiliul judetean ...fac 

gabioane, traversări..din 5 - 10600 de la Obcina Balajului pâna la bucureșteancă    

Este contractat, este în prestare și execuție...constructor este de la Roznov 

D-l consilier  Țepeș Neculai-câți km este partea noastră? 

D-l Primar- 0+500  la noi  valoarea este de 27 miliarde 

D-l consilier  Țepeș Neculai- de la mine  la deal  albia paraului s-a îngustat,aveți 

în vedere lărgirea albiei? 

D-l primar- înca nu am aprobat intabularea...când vom prinde o finanțare.... 

D-l consilier  Țepeș Neculai- cine va întreține apa? Bicazul  este într-o stare  

jalnică 

D-l Primar- avem protecție...izolația este din BCA, deocamdată noi îl 

întreținem...la oraș  este 10 lei/mc apă și canal....o familie formată din 2 pers 

consumă cam 10-12 mc/lună....1 milion în plus la apă... 

D-l consilier  Țepeș Neculai-  Nu  putem înființa un sistem automatizat?  

Cheltuiala, va fi pe câți abonați veți avea....și nu se știe dacă se va putea 

susține... 

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

 

Președinte de ședință,                  Secretar comună,               Întocmit, 

  Mucenicu Toader                        Jolteag  Gicuța             Vârlan Anișoara       




