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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 31. 05.2019, orele 1400 

 Lucrările ședinței sunt conduse de domnul președinte de ședință ales, 

Țepeș Neculai. 

 La ședință participă de drept Bîrsan Constantin Ioan primarul comunei, 

doamna Jolteag Gicuţa, secretarul comunei 

 Domnul Țepeș 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  motivat d-na consilier Apetrei 

Dumitrina și domnul consilier Moldovan Emil 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  25.04.2019 şi 15.05.2019 . 

 Cu 11 voturi pentru, din 11 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 solicitarea acordului  Comunei Tașca, 

județul Neamț, pentru racordarea la rețeaua de gaze ce tranzitează teritoriul 

acesteia și a acordului Comunei Tașca, județul Neamț, pentru înfiintarea unei 

Asociații de Dezvoltare Intercomunitară în scopul accesării programelor de 

finanțare a alimentării cu gaze naturale a localităților și  extinderea sistemelor 

de distribuție a gazelor naturale  ”                                                                 
 2. ,, Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință” 

 3. ,,Diverse” 

Domnul primar  propune adăugarea unor puncte pe ordinea de zi : 

1. 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” 

2. ,, Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasarii unui nou panou 

informativ pe terenul comunei 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  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 solicitarea acordului  Comunei Tașca, județul 

Neamț, pentru racordarea la rețeaua de gaze ce tranzitează teritoriul acesteia 

și a acordului Comunei Tașca, județul Neamț, pentru înfiintarea unei 

Asociații de Dezvoltare Intercomunitară în scopul accesării programelor de 

finanțare a alimentării cu gaze naturale a localităților și  extinderea sistemelor 

de distribuție a gazelor naturale  ”                                                                 
D-l președinte de ședință- – rapoartele comisiilor: 

Comisia juridică – aviz pozitiv   

Comisia economică- aviz pozitiv 

Comisia  cultură – aviz pozitiv 

Discutii: 

D-l Primar-  Se tot vorbește de 1 an de zile despre  aducerea gazului metan,  

ne-am gandit să nu mai pierdem timpul și am solicitat  acordul comunei Tașca. 

Avem răspunsul de la DELGAZ GRID și TRANSGAZ. Suntem la faza de  a ne 

asocia, să avem baza de plecare.  

D-l consilier Handaric Adrian- Tașca are fabrica de ciment care a mers pe gaz 

metan 

D-l consilier Mucenicu Toader- au coloană mare... 

D-l Primar- Cimentul are sursă alternativă...Trebuie ridicare topo toată comuna, 

mers la fiecare cetățean, întrebați care vor gaz,   să se facă racorduri  

D-l consilier Țepeș Greuruș Gheorghe-1.) nu trebuie acceptul  orașului Bicaz?  

2.)Când s-a facut  ridicarile topo pentru Bicaz și Tașca... unde sunt? 

D-l Primar- Bine punctat. Trebuie cerut și acceptul Orașului Bicaz. 

D-l consilier Țepeș Greuruș Gheorghe- trebuie  discutat cu D-l Sălăgean, că pe 

vremea lui s-a făcut lucrarea. 

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? 
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 Cu  11  voturi  pentru,  din numărul de 11 consilieri prezenţi, punctul 

1 pe ordinea de zi a fost aprobat.  

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

hotărâre privind alegerea președintelui de ședință” 

Rapoartele comisiilor: 

Comisia juridică – aviz pozitiv   

Comisia economică- aviz pozitiv   

Comisia  cultură – aviz pozitiv   

D-l D-l președinte de ședință – propuneri: 

Domnul consilier Țepeș Piser Gheorghe-propunpe d-l Handaric Adrian 

D-l preşedinte de şedinţă – dacă nu sunt alte propuneri, supun la vot  punctul doi 

pe ordinea de zi  

Cine este ,,pentru’’? 

 Cine este ,, impotriva’’? 

 Se abtine cineva? 

 Cu  10  voturi  pentru, 1 abtinere (Handaric Adrian) din numărul de 

11 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 realizarea  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  

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 despre 6128 mc masa lemnoasă. S-au vândut  3 

partizi rărituri  

D-l Primar – este mare blocaj pe piata lemnului  

D-l consilier Țepeș Piser Gheorghe- piata este în declin 

D-l Viceprimar- prețurile sunt aceleași cum s-au aprobat în ședința de data 

trecută  

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  11  voturi  pentru,  din numărul de 11 consilieri prezenţi, punctul 

3 pe ordinea de zi a fost aprobat în forma propusă de inițiator 
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4. D-l  președinte de ședință  citește punctul 4 pe ordinea de zi: ,, Proiect de 

hotărâre privind  aprobarea amplasării unui nou panou informativ pe terenul 

comunei Bicazu Ardelean, județul Neamț ” 

D-l preşedinte de şedinţă – dacă nu sunt nelamuriri, supunem la vot propunerea 

Rapoartele comisiilor: 

Comisia juridică– aviz pozitiv   

Comisia economică– aviz pozitiv   

Comisia  cultura – aviz pozitiv   

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

punctul patru  pe ordinea de zi : 

           Cine este ,,pentru’’? 

 Cine este ,, impotriva’’? 

 Se abtine cineva? 

 Cu  11  voturi  pentru,  din numărul de 11 consilieri prezenţi, punctul 

4 pe ordinea de zi a fost aprobat 

5. D-l  președinte de ședință  citește punctul 5 pe ordinea de zi: ,,Diverse” 

 Domnul Primar citește cererea unui grup de cetațeni ai satului Ticoș- 

Am fost la fața locului cu d-l viceprimar și preotul Donici. Încercam să dirijăm 

niște izvoare. Piatra este foarte abrazivă. Găină Iulică nu acceptă să cedeze teren 

pentru drum. Putem ridica drumul mai sus. Trebuie dirijată apa să nu mai curgă 

pe drum și să se pietruiască ... sunt alunecări de teren ... trebuie plantate sălcii și 

salcâmi. Este blocaj național, nu este forță de muncă.  Ar mai fi o variantă: mai 

sus, dar aparține domeniului silvic și dacă nu aparține domeniului public, nu te 

poți apropia. 

D-l consilier Mucenicu Toader - Podul de la Zănogeni se dărâmă! Ar trebui 

vreo 5 bc. de bare de 12 .  

D-l consilier Țepeș Greuruș Gheorghe-  există o posibilitate –făcut un schimb 

de terten,  facem un act oficial 

D-l Primar- este foarte greu. Este stat în stat.  

La ședința următoare  vom veni cu un deviz. 

D-l consilier Sava Ion - Drumul județean de la Telec pâna la Drumul 

Brocenilor,este foarte rău  să se ia o măsură!  

D-l Primar-facem adresă la Consiliul Juțean. 

D-l Viceprimar- de la Aurel Nica unde este zidul, fundația este în aer. 

D-l Primar-  nu avem cu ce aduce pietriș....ar trebui mașini de balastieră 

D-l consilier Țepeș Greuruș Gheorghe - ulițele  care apartin  de Primărie  au 

gropi, există posibilitatea să cumpărăm măcinat de calcar și să le acoperim? 

D-l Primar- ar fi de preferat să  aducem zurai și să se acopere doar gropile 

D-l consilier Țepeș Greuruș Gheorghe-  acoperirea o fac cei de pe uliță. 

D-l Primar- în decurs de o săptămână, se rezolvă. 

D-l consilier Handaric Adrian - și la Trioță trebuie refacut gardul. Ulița 

cimitirelor? 
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D-l Primar- În acest moment lucrările la Ulița Cimitirelor se suspendă. Sperăm 

să se dea bani pentru reabilitare. 

D-l consilier Olariu Ion – la Miodora, are bucătăria chiar în uliță și nu mai este 

cale de acces... 

D-l Primar – dacă are cadastru, nu putem intra. Dacă avem finanțare, trebuie să 

facem dovada că este în domeniul public 

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

 

Președinte de ședință,                  Secretar comună,               Întocmit, 

    Țepeș Neculai                            Jolteag  Gicuța             Vârlan Anișoara       




