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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BICAZU ARDELEAN   

       Proces verbal aprobat in sedința 

    Consiliului local al comunei Bicazu Ardelean 

din   .07.2019 

 

PROCES VERBAL 

al şedinţei  ordinare a consiliului local al comunei Bicazu Ardelean 

din 28. 06.2019, orele 1400 

 Lucrările ședinței sunt conduse de domnul președinte de ședință ales, 

Handaric Corneliu Adrian  

 La ședință participă de drept Bîrsan Constantin Ioan primarul comunei, 

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

A.Lenuta  Husaru Simona, d-l Stasisin Ladislau, precum  şi reprezentantul 

A.D.I. ECONEAMȚ, domnul  Râpeanu Ionuț 

 Domnul Handaric Corneliu Adrian – 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 12 consilieri din numarul 

total de 13 consilieri în funcție, absentează motivat, domnul Sava Ion, 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   ... 

 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 aprobarea devizului general actualizat 

și a indicatorilor  economici  actualizati  pentru obiectivul de investitii 

,,Renovare , modernizare și dotare  camin cultural , in satul Bicazu Ardelean, 

comuna Bicazu Ardelean, județul Neamț, ca urmare a emiterii dispozitiei de 

santier nr 1/06.09.2018 și a aplicării O.U.G. nr.114/2018” 

 2. ,,  Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat 

și a indicatorilor  economici  actualizati  pentru obiectivul de investitii ,, 

Construire  și dotare  gradiniță în satul  Bicazu Ardelean, comuna Bicazu 

Ardelean, județul Neamț ” prin aplicarea  O.U.G. nr.114/2018” 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a 

exercitiului  bugetar  și  a situatiilor financiare  pe anul 2018 ” 
4. ,, Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare  la data 

de 31.03.2019” 



 2 

5. ,, Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatelor inventarierii 

patrimoniului  Comunei Bicazu Ardelean , la data de 31.12.2018  

6. ,, Proiect de hotărâre privind alegerea presedintelui de şedinţă” 

7. ,,Diverse” 

Domnul Primar propune suplimentarea ordinii de zi cu urmatoarele puncte 

pe ordinea de zi : 

1. ,, Proiect de hotărâre privind aprobarea valorificării  cantităţii de 

8432 m3 masă lemnoasă, produse principale accidentale   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 26 

m3 masă lemnoasă, pe picior  produse accidentale I proprietatea Comunei 

Bicazu Ardelean,  rezultată pentru realizarea  căilor de scos-apropiat  din 

suprapunere cu partida  nr. 2503, atribuită operatorului economic  SC MIT 

PROSPER, prin contractul nr. 663 /30.01.2019, în condiţiile Regulamentului  

de valorificare  a masei lemnoase din fondul forestier  proprietate publică, 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr 715/2017” 
3. ,, Proiect de hotărâre privind acordul de participare  în cvadrul 

programului  de derulare a procedurilor  de achizitie  publică pentru  

achizitionarea sistemelor fotovoltaice finanțate  în cadrul programului și de 

implementare și monitorizare a functionarii proiectelor ” 

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  

Domnul președinte de ședintă propune sa se dea cuvântul domnului 

Rîpeanu Ionut, reprezentantul operatorului SC Edil Industry SRL 

Cine este ,,pentru’’? 

 Cine este ,, impotriva’’? 

 Se abtine cineva? 

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

domnului președinte de ședință a fost aprobată 

D-l Rîpeanu Ionuț  prezinta necesitatea majorarii tarifului pentru 

colectarea deșeurilor in conformitate cu  OG 74/2018, modificata prin Legea nr 

31/2019 precum și de modificarea  costurilor de operare  în conditiile 

introducerii  contribuției pentru  economia circulară în cuantum de 30 lei/t  

deșeuri  eliminate prin depozitare, precum și creșterea salariului minim pe 

economie la 2080 lei de la data de 01.01.2019. hotărârea trebuie emisă nu mai 

târziu de 30.06.2019.Solicitarile  noastre au fost făcute din timp la  Consiliul 



 3 

Judetean . Am trimis aceste tarife la la ANRSC și aceasta este ultima formă . 

Suntem obligati să creștem tarifele, suntem obligati să  respectăm tarifele legale 

D-l Primar- nu putem schimba regula in timpul jocului , mi se prpune un 

pret mult prea mare , care are un impact  foarte mare. Vom studia legea, dar 

decizia nu se poate lua acum în acestă ședință.  Suntem singura comuna care si-

a achitat obligațiile, așa cum ne-am asumat. 

 D-l Rîpeanu Ionuț- am facut solicitari și la Consiliul Județean si la 

ADIECO 

D-na secretar- am avut o discuție telefonică cu cei de la Iasi, am spus de 

la inceputul anului că nu vom da nici un bănuț în pus.Pe materialul trimis 

lipsesc  semnaturile .Am văzut cheltuieli cu  salopete, motorină,  ar trebui o 

situție clarăși la obiect cresterea devizelor din salarii și cea care ne obligă la 

termenul de 30 iunie .  2 puncte : salarizarea și  selectivul , ce derivă din OG 

74/2018.  Puteti face o estimare  să ne furnizati materialele în luna decembrie , 

să putem aproba tarifele în luna ianuarie … 

D-l Primar- căutăm soluții, facem o amânare, o extraordinară , să nu 

iesim din termen,  să trimiteți pe e-mail  luni    

D-l Rîpeanu Ionuț ,se retrage 

D-l consilier Țepeș Greuruș Gheorghe- 1.) să ne spună în scris cum au 

calculat  acele prețuri  si ne vom da seama ,2.) cât timp m mai avem să ne 

gândim? 

D-l Primar- facem o ședință extraordinară. 

D-l consilier Țepeș Greuruș Gheorghe- anul trecut am propus  să nu mai 

punem 1 leu în plus care să  se regasească  în buget  

 

 1. D-l preşedinte de şedinţă  citeste punctul 1 de pe ordinea de zi:             

,, Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a 

indicatorilor  economici  actualizati  pentru obiectivul de investitii ,,Renovare 

, modernizare și dotare  camin cultural , in satul Bicazu Ardelean, comuna 

Bicazu Ardelean, județul Neamț, ca urmare a emiterii dispozitiei de santier nr 

1/06.09.2018 și a aplicării O.U.G. nr.114/2018” 

D-l președinte de ședință- – rapoartele comisiilor: 

Comisia juridică – aviz pozitiv   

Comisia economică- aviz pozitiv 

Comisia  cultură – aviz pozitiv 

Discutii: 

 D-l Primar- vă prezentam la începutul anului,  că vor apărea modificări  

la majorări. Am prevăzut in buget, să putem majora preturile din vanzarea masei 

lemnoase. Tot din buget va fi finantat Torentul Zănogeni.Am cerut 

compartrimentului  contabilitate  situatia financiara daca mai avem bani pentru 

salarii  din veniturile repartizate , excedentul si masa lemnoasa este pentru 

cofinantarea proiectelor. 
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D-na Husaru Simona- venituri proprii 1 milion 200  lei pentru luna iulie, 

plata pentru iunie total salarii este de 1 mild 800 lei . Am facut adresa la finante 

si la consiliul judetean 

Primar- ati văzut la știri, se plâng ca nu le ajung  banii. Am primit 

raspunsul de la finante și ne  trimit la Consiliul judetean. 

 D-na Husaru –  Ordonanta 114/2018 prevede că de la1 ianuarie  

majorarea salariului minim pe economie în constructii de la 2080lei  la 3000lei  

D-l consilier Țepeș Greuruș Gheorghe- care din deputații din Neamț sunt 

reprezentanti în Guvern în comisia economică?  I - aș trimite situația prin 

comisie ...        

D-l  Primar- problema este la nivel național 

 D-na Moldovan Lenuța- avem bani pentru cofinantare, la cămin ne 

acoperim 

D-l Primar- la funcționare mai sunt bani? 

D-na Moldovan Lenuța – nu avem bani pânș la sfârșitul anului , dar avem 

13  miliarde rămășiță 

D-l Primar Toderică a lui Pișpechi are rămășiță 68 500 lei .Cine o 

încasează? 

D-na Moldovan Lenuța - peste tot mi se spune: cheltuiți ce aveți  

D-l Primar- banii trebuie să rămâna pentru cofinantare la canalizare  

D-l Mucenicu Toader- pentru asistența socială vom primi bani? 

D-na Husaru Simona- din bugetul local am luat bani pentru asistenta 

socială...singura posibilitate  este să-i dăm în șomaj iar bolnavii să primească 

indemnizație 

D-l președinte de ședință- suma se încadrează  în proiectul la camin? 

D-l Primar- sper să nu fie probleme.Trebuie să meargă mai departe 

proiectele. 

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

1 pe ordinea de zi a fost aprobat , in forma propusă de inițiator 

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

de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor  

economici  actualizati  pentru obiectivul de investitii ,, Construire  și dotare  

gradiniță în satul  Bicazu Ardelean, comuna Bicazu Ardelean, județul Neamț 

” prin aplicarea  O.U.G. nr.114/2018” 

Rapoartele comisiilor: 

Comisia juridică – aviz pozitiv   

Comisia economică- aviz pozitiv   

Comisia  cultură – aviz pozitiv   
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Discuţii:- 

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 12consilieri 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 privind aprobarea contului de încheiere a exercitiului  

bugetar  și  a situatiilor financiare  pe anul 2018 ” 
Rapoartele comisiilor: 

Comisia juridică– aviz pozitiv   

Comisia economică– aviz pozitiv   

Comisia  cultura – aviz pozitiv   

Discuţii:- 

D-l Primar- nu trebuia  aprobat și contul în luna mai? 

D-na Moldovan Lenuța- la 31 mai  

D-l Primar- de ce nu ati făcut raportul la timp? 

D-na Moldovan Lenuța- am omis 

D-l Primar- veți scrie în câteva rânduri motivul  pentru care n-ati încheiat 

raportul  la timp. 

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  12  voturi  pentru,  din numărul de 12 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 aprobarea execuției bugetare  la data de 31.03.2019” 

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  12  voturi  pentru,  din numărul de 12 consilieri prezenţi, punctul 5 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 rezultatelor inventarierii patrimoniului  

Comunei Bicazu Ardelean , la data de 31.12.2018  
Rapoartele comisiilor: 

Comisia juridică – aviz pozitiv   
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Comisia economică – aviz pozitiv   

Comisia  cultura – aviz pozitiv   

Discuţii:- 

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 alegerea presedintelui de şedinţă” 

Rapoartele comisiilor: 

Comisia juridică – aviz pozitiv   

Comisia economică – aviz pozitiv   

Comisia  cultura – aviz pozitiv   

Discuţii:  

Domnul președinte de ședinta -Propun pe domnul consilier Mucenicu Toader, 

alte propuneri?, daca nu, supunem la vot  

Cine este ,,pentru’’? 

 Cine este ,, impotriva’’? 

 Se abtine cineva? 

 Cu  11  voturi  pentru, 1 abtinere (Mucenicu Toader )din numărul de 

13 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 aprobarea valorificării  cantităţii de 8432 m3 masă 

lemnoasă, produse principale accidentale   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” 

Rapoartele comisiilor: 

Comisia juridică – aviz pozitiv   

Comisia economică – aviz pozitiv   

Comisia  cultura – aviz pozitiv   

Discuţii: 

D-l viceprimar- este vorba de  valorificarea  a 8432 mc  masa lemnoasă formată 

din cantitatra aprobată în sedinta anterioară, plus 2304 mc  accidentale  la pretul 

din APV  de 180 de lei  , 1 partidă de la Brațeș la care am alipit o partidă de 

rărituri, poate așa o să se  vândă. Pe Brateș este stricat drumul…  

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

vot  punctul șapte  pe ordinea de zi  

Cine este ,,pentru’’? 
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 Cine este ,, impotriva’’? 

 Se abtine cineva? 

 Cu  12  voturi  pentru,  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: ,, ,, 

Proiect de hotărâre privind aprobarea valorificării  cantităţii de 26 m3 masă 

lemnoasă, pe picior  produse accidentale I proprietatea Comunei Bicazu 

Ardelean,  rezultată pentru realizarea  căilor de scos-apropiat  din 

suprapunere cu partida  nr. 2503, atribuită operatorului economic  SC MIT 

PROSPER, prin contractul nr. 663 /30.01.2019, în condiţiile 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 viceprimar- este vorba de  valorificarea  a 26 mc  masa lemnoasă , partida 

luata de MIT PROSPER, pe  Pârâul Zănogeni s-a propus același pret cu partida 

cu care se suprapune. 

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  12  voturi  pentru,  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 9 pe ordinea de zi: Proiect de 

hotărâre privind acordul de participare  în cvadrul programului  de derulare 

a procedurilor  de achizitie  publică pentru  achizitionarea sistemelor 

fotovoltaice finanțate  în cadrul programului și de implementare și 

monitorizare a funcționarii proiectelor ” 
Rapoartele comisiilor: 

Comisia juridică – aviz pozitiv   

Comisia economică – aviz pozitiv   

Comisia  cultura – aviz pozitiv   

Discuţii: 
D-l Primar -  sunt la Bistra Mare, se finanțează pentru casele de vacanță. Este o 

oportunitate . Procedura spune sa aprobăm ca locuintele fac parte  din Comuna 

Bicazu Ardelean,iar dosarul trebuie dus la Consiliul Județean  

D-l Stasisin Ladislau- procedura e simplă,una din conditii este sa aduca acordul 

Consiliului Local ,sa fie limita de 2 km de la ultimul stalp de rețea  electrica .Au 

fost allocate 21 de locații și s-au depus 16 dosare . 
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D-l consilier Țepeș Greuruș Gheorghe-  sa alegem si stâni. 

D-l Stasisin Ladislau-  programul este doar pe persoană fizică. 

D-l consilier Țepeș Neculai- dar pe casele care sunt în sat? 

D-l Primar- programul este pentru  case izolate  sunt sperante  din 10 august  

D-l Stasisin Ladislau-  destinatia pentru acest proiect este Telec. 

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  12  voturi  pentru,  din numărul de 12 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: 

 ,, Diverse” 

 D-l  consilier Țepeș Greuruș Gheorghe- Informare!  pe 8 iulie  vin medici care 

ofera consultații si medicatie gratuite. Va participa și d-na doctor Magnani 

Cristina, incepând cu ora 9 la Biserica Baptistă. 

D-l  consilier Țepeș Neculai-  2 diverse: 1) îi mulțumim domnului Primar de 

proptitudinea  cu care s-a lucrat drumul.2.)  cand se actualizeaza Planul 

Urbanistic Zonal al comunei , am 3gradini si una din ele este  incusa in 

intravilan, este foarte mare impozitul. 

D-l Primar PUG-ul se actualizează o dată la 10 ani, expiră ân 2023, PUZ-ul se 

actualizează pe cheltuiala omului 

D-l consilier Moldovan Emil-  cei de la Harghita au inceput sa lucreze la drumul 

județean  

D-l Primar – am vorbit cu mecanicul  de pe utilaj spunea ca face platforma 

drumului,vor face sanțuri, podețe dar și Neamtul  lucrează, înseamnă că 

interesul este comun. Pe 06.06.2019   au fost afectați 4 torenți:Ticoș, Pr.Telec, 

Pr.Toșorog și Comarnic.Cel mai afectat  a fost Pârâul Telec.Față de alte 

localități am scăpat cu pagube minime. Situatia este sub control. Suntem 

consternati de faptul ca multi tineri pleaca dintre noi  

D-l președinte de ședință- la Podiș ploile au adus  foarte multe aluviuni și sunt 

țânțari foarte mulți.   

D-l Primar- astăzi am fost în Podiș, intenție este,  voință am, să mai și putem... 

în ordinea priorităților, se  rezolvă. 

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

 

 

Președinte de ședință,                  Secretar comună,               Întocmit, 

Handaric C.Adrian                        Jolteag  Gicuța             Vârlan Anișoara       




