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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BICAZU ARDELEAN   

       Proces verbal aprobat in sedinta 

    Consiliului local al comunei Bicazu Ardelean 

din  25 .04.2019 

 

PROCES VERBAL 

al şedinţei  ordinare a consiliului local al comunei Bicazu Ardelean 

din 29. 03.2019, orele 1500 

 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-l Lăzăruţ Nelu, referent de 

specialitate.  

 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 12 consilieri din numarul 

total de 13 consilieri în funcție, d-na consilier Magnani Cristina absentând 

motivat, 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 pentru modificarea HCL nr. 22 din 29.04.2014 

privind constituirea unei structuri comunitare consultative” 
 2. ,, Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului anual de acţiune 

privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Bicazu 

Ardelean pentru anul 2019” 

3. Diverse 

 Domnul Primar propune adăugarea unui punct pe ordinea de zi:  

1. Proiect de hotărâre privind  modificarea HCL nr. 17 din 28.02.2019 privind 

aprobarea atribuirii directe, prin contract de închiriere, a unor suprafețe de 

pășune aflate în domeniul privat al comunei Bicazu Ardelean 

2. Informarea privind adresele primite de la Consiliul judetean si Silvocad 

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

2 puncte pe ordinea de zi  

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

 Se abtine cineva? 

Cu  12  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 pentru modificarea HCL nr. 22 din 29.04.2014 

privind constituirea unei structuri comunitare consultative” 
D-l președinte de ședință- – rapoartele comisiilor: 

Comisia juridică – aviz pozitiv   

Comisia economică- aviz pozitiv 

Comisia  cultură – aviz pozitiv 

Discutii: 

D-na secretar- legea privind protecţia copilului  prevede constituirea unei 

structuri comunitare şi are în componenţă persoane din partea şcolii, a postului 

de politie şi a primăriei. Era comisie de 17 persoane, care nu era funcţională. 

D-na Suciu Valentina a propus o comisie mai suplă. 

D-l primar-  solicit să fie desemnată o altă persoană din partea Postului de 

Poliţie . 

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 , cu amendamentul domnului Primar 

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

hotărâre pentru aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale 

administrate și finanțate din bugetul Comunei Bicazu Ardelean pentru anul 

2019” 

Rapoartele comisiilor: 

Comisia juridică – aviz pozitiv   

Comisia economică- aviz pozitiv   

Comisia  cultură – aviz pozitiv   

Discuţii: 

D-na secretar- planul  este prevazut în lege şi este anual. Îl întocmeşte d-na 

Suciu Valentina, îl trimite la Consiliul Judeţean pentru avizare şi se supune 

Consiliului Local pentru adoptare. 

D-l primar- sumele le vom discuta  în momentul aprobării bugetului 

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? 
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 Cu  12  voturi  pentru,  din numărul de 12 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  modificarea HCL nr. 17 din 28.02.2019 privind aprobarea 

atribuirii directe, prin contract de închiriere, a unor suprafețe de pășune 

aflate în domeniul privat al comunei Bicazu Ardelean” 

Rapoartele comisiilor: 

Comisia juridică – – aviz pozitiv   

Comisia economică- – aviz pozitiv   

Comisia  cultura - – aviz pozitiv   

Discuţii: 

D-l viceprimar- este vorba de suprafetele care au fost tăiate de APIA 

D-l Primar- La Păşunea Munticel, aşa cum am preluat-o din 2010 este o enclavă 

a fondului forestier a O.S. Bicaz şi eu propun să trecem exact ce terenuri avem 

în acest moment.  O. S. va planta arbori, am propus un schimb cu o altă păşune 

D-l Lăzăruţ Nelu- sunt 28,70 ha, atât are comuna, atât se contractează. Este 

stipulat în raportul de specialitate... 

D-l Primar- Am câştigat procesul de la Ditrău,  suntem pe drumul cel bun  

D-l Lăzăruţ Nelu- am eliminat din suprafetele existente, drumurile, să nu mai 

plătească chiriaşii,  să nu fie excus de la APIA 

D-l consilier Ţepeş Greuruş Gheorghe- pe intravilanul cui apartin aceste 

terenuri? 

D-l Lăzăruţ Nelu-  sunt pe primărie, dar  ca să nu fie penalizate asociaţiile , 

păşunile care sunt  împădurite peste 0,4%, Garda Forestieră nu ne mai lasă să 

curăţăm. 

D-l prerşedinte de sedinţă- plata chiriei este mare la primarie şi la APIA era 

excusă suprafaţa... 

D-l preşedinte de şedinţă – dacă nu sunt alte 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 
4. D-l  președinte de ședință  citește punctul 4 pe ordinea de zi: ,, Informare “ 

privind adresele  primite de la Consiliul Judeţean Neamţ şi SILVOCAD, prin 

care se solicită respectarea limitelor de proprietate în ceea ce priveşte drumul 

judeţean şi actualizarea documentaţiilor cadastrale aferente imobilelor cu 

numerele cadastrale nr, 50820,50817,50819,50822, 50833, 50829 şi 50832, 

proprietăţi ale Comunei Bicazu Ardelean. 

D-l preşedinte de şedinţă-   este vorba de drumul ce urmează a fi reabilitat pe 

Obcina Balajului 
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D-l Primar- am speranţa că se va face, dar nu şiu când...am înţeles că este scos 

la licitaţie. D-l inginer Husaru când a intabulat păşunea, trebuia să spună să nu 

prindem şi drumul... sunt cheltuieli, dar le vom suporta. 

D-l Lăzăruţ Nelu- în adresa se specifică faptul că drumul este de interes 

judeţean 

D-l Primar- vom face toate diligenţele. Am fost la Piatra Neamţ şi se va face o 

convocare  între Neamţ şi Harghita. Când vom avea mai multe documente , vom 

proceda la emiterea unei hotărâri . 

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

5. ,,Diverse 

D-l consilier Ţepeş Piser Gheorghe- drumul DJ 127A? 

D-L Primar- oamenii au fost răbdători...am informat Consiliul Judeţean, am pus 

poze..sper să se facă ceva. În prima etapă se vor face plombări. Cineva a sugerat 

să se scoată asfaltul, să fie drum pietruit, dar ar fi o ruşine pentru Consiliul 

Judeţean...sperăm să se facă ceva. S-a  promis că va veni un inginer să 

supravegheze  lucrarea.  Au motivat că nu sunt bani,   am primit reproşuri că nu 

oprim maşinile cu tonaj mare.  Asteaptă şi ei bugetul  

Am o veste bună la drumuri pe fonduri europene s-a înscris o firmă. Sper să 

putem semna contractul. La gradiniţă s-au sistat  lucrările. Urmează să semnam 

contractul de finantare pentru Torent Zănogeni la AFIR Iaşi.  La canalizare se 

lucrează PT, nu mai sunt constructori!  Sunt probleme la căminul cultural, sunt 

probleme şi la drumuri. 

D-l consilier Ţepeş Piser Gheorghe – s-au vândut partizile? 

D-l Primar- astăzi este negociere 

D-l preşedinte de şedinţă- licitaţia se repetă, a depus ofertă o singură firmă 

D-l Primar- am făcut solicitare la OS Bicaz pentru vânzare , la vară 

D-l Ţepeş Nicolae- au fost depuse dosare  pentru veteranii de război, ce ştiţi? 

D-l Primar- din ce ştiu eu,  toate dosarele au fost invalidate, vor veni în mai. 

Să anunţaţi oamenii să cureţe oamenii şanţurile! 

D-l preşedinte de şedinţă- s-a anunţat control pe 15 aprilie 

D-l Primar- la Dâmbu Brocenilor trebuie puse argele...avem stâlpi rămaşi de la 

electrica şi cu serviciul public  se poate acţiona. 

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

 

Președinte de ședință,                  Secretar comună,               Întocmit, 

Doarvoaş Marius Gabriel             Jolteag  Gicuța             Vârlan Anișoara       




