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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BICAZU ARDELEAN   

       Proces verbal aprobat in sedinta 

    Consiliului local al comunei Bicazu Ardelean 

din  28 .02.2019 

 

PROCES VERBAL 

al sedintei  ordinare a consiliului local al comunei Bicazu Ardelean 

din 30 .01.2019, orele 14,00 

 Lucrările ședinței sunt conduse de doamnul președinte de ședință ales, 

Ciucanu Sorin 

 La ședință participă de drept Birsan Constantin Ioan primarul comunei, 

doamna Jolteag Gicuta, secretarul comunei,  d-l Florea Eugen şi soţia acestuia 

 Domnul Ciucanu Sorin– 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 13 consilieri din numarul 

total de 13 consilieri în funcție, declar ședința ca legal constituită.  

 Domnul preşedinte de şedinţă- propun să dăm cuvântul domnului Florea 

Eugen să ne spună  cu ce problemă vine în consiliul local 

Cine este ,,pentru’’? 

 Cine este ,, impotriva’’? 

 Se abtine cineva? 

 Cu 13 voturi pentru, din 13 consilieri prezenți se aprobă   

D-l Florea Eugen- am o problemă cu o bucată de teren.  

D-l Primar- să faceţi o solicitare,  să se caute în arhiva instituţiei, în acest 

moment consilierii nu au niciun material, ca să poată delibera în sedinţă şi nu 

putem întrerupe şedinta să căutăm documente în arhivă . 

D-l Florea Eugen –înainte de 1908  dealul a fost ocupat de austro-ungari, după 

anul 1908 dealul a fost cumpărat de oamenii care erau atunci. Eu sunt 

moştenitorul  acestor oameni. 

D-na secretar-  aduceţi documente că sunteţi  moştenitor şi dovediţi cu 

documente, dacă aveţi  certificat de moştenitor să-l aduceti . 

D-l preşedinte de şedinţă- faceţi o cerere şi va fi analizată. 

D-l consilier Ţepeş Piser Gheorghe-  să vedem ce-i de competenţa consiliului 

local  şi ce-i de competenţa instanţei... 

D-na secretar- faceţi solicitare scrisă   şi în prima şedinţă de consiliu se va 

analiza. 

D-l Florea Eugen  şi soţia sa  se retrag, parasind şedinţa. 

D-l preşedinte de şedinţă-In conformitate  cu prevederile art 42 si 98 din Legea  

nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificarile și 
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competările ulterioare, supun spre aprobare conținutul procesului  verbal din 

ședințele  anterioare, desfășurate în datele de    04.01.2019 şi 11.01.2019 . 

Cine este ,,pentru’’? 

 Cine este ,, impotriva’’? 

 Se abtine cineva? 

 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  privind reglementarea situaţiei juridice a unui 

imobil prin alipirea sub nr. cadastral 51510 a imobilelor cu nr. cadastral 

50763 și nr. cadastral 51472 identificate în C.F. Bicazu Ardelean, aflate în 

domeniul public al comunei Bicazu Ardelean, județul Neamț” 
 2. ,, Proiect de hotărâre  privind alegerea presedintelui de ședință.” 

 3. ,,Proiect de hotărâre  referitor la acordarea unui mandat special 

pentru votarea în Adunarea Generală a ADI “AQUA NEAMT” cu privire la 

modificarea și completarea tarifelor pentru prestarea unor servicii conexe 

serviciilor de utilități publice apă și canalizare și implicit, pentru modificarea 

prin act adițional a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor de 

alimentare cu apă și de canalizare nr. 28 din 10.08.2009 încheiat între ADI 

“AQUA NEAMT” și Compania Județeană APA SERV S.A. 
 4. ,,Diverse 

Domnul Primar propune adăugarea unor puncte pe ordinea de zi:  

1. Proiect de hotărâre cu privire la completarea inventarului bunurilor 

care aparţin domeniului public al comunei Bicazu Ardelean, judeţul Neamţ, 

atestat prin H.G. nr.1356/200, anexa nr. 10 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorificării cantității de 20 

m3 masă lemnoasă, pe picior, produse accidentale I, proprietatea Comunei 

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

suprapunere cu partizile nr. 2419 și nr. 2420, atribuite operatorului economic 

SC PAN & FOREST S.R.L. prin contractele nr. 4479 din 12.06.2018 și nr. 

4478 din 12.06.2018, în condițiile Regulamentului de valorificare a masei 

lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 715/2017 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorificării cantității de 

6.576 m3 masă lemnoasă, produse principale 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. 715/2001 

4. Proiect de hotărâre privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice la nivelul comunei Bicazu Ardelean, județul Neamț, pentru 

perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2019 și data aprobării bugetului local al 

comunei Bicazu Ardelean pentru anul 2019 
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5. Proiect de hotărâre privind achiziționarea unor servicii juridice de 

consultanță și asistență 

6. Proiect de hotărâre privind stabilirea comisiei de avizare a cererilor 

de organizare a adunărilor publice în comuna Bicazu Ardelean, județul 

Neamț 
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  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 reglementarea  situaţiei juridice a unui imobil prin 

alipirea sub nr. Cadastral 51510 a imobilelor cu   nr. Cadastral 50763 şi nr. 

51472 identificate în C.F. Bicazu  Ardelean, aflate în domeniul public al 

comunei Bicazu Ardelean, judeţul Neamţ” 

D-l președinte de ședință- – rapoartele comisiilor: 

Comisia juridică – Avizează pozitiv proiectul de hotarâre  de la  punctul 1 pe 

ordinea de zi  

Comisia economică- este de acord cu reglementareas situaţiei juridice a 

imobilelor având CF nr.50510 şi 51472  

Comisia  cultura - avizează favorabil  puctul 1  pe  ordinea de zi  

Discutii: - 

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  13  voturi  pentru,  din numărul de 13 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 alegerea preşedintelui de şedinţă” 

Rapoartele comisiilor: 

Comisia juridică – Avizează pozitiv proiectul de hotarâre  de la  punctul 2 pe 

ordinea de zi  

Comisia economică- este de acord  

Comisia  cultura - avizează favorabil  puctul 2  pe  ordinea de zi  

Dl prerşedinte de şedinţă:  propun pe d-l viceprimar Doarvoaş Marius Gabriel 

Alte propuneri? Dacă nu , supun la vot 

Cine este ,,pentru’’? 

 Cine este ,, impotriva’’? 

 Se abtine cineva? 
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 Cu  12  voturi  pentru,  1 abtinere (Doarvoas Marius Gabriel) din 

numărul de 13 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: ,, referitoare 

la acordarea unui mandat special pentru votarea în Adunarea Generală a ADI 

“AQUA NEAMT” cu privire la modificarea și completarea tarifelor pentru 

prestarea unor servicii conexe serviciilor de utilități publice apă și canalizare și, 

implicit, pentru modificarea prin act adițional a Contractului de delegare a gestiunii 

serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare nr. 28 din 10.08.2009 încheiat între 

ADI “AQUA NEAMT” și Compania Județeană APA SERV S.A.’’ 

Rapoartele comisiilor: 

Comisia juridică – Avizează pozitiv proiectul de hotarâre  de la  punctul 3 pe 

ordinea de zi  

Comisia economică- este de acord cu propunerea initiatorului  

Comisia  cultura - avizează favorabil  puctul 3  pe  ordinea de zi  

Discuţii:- 

D-l președinte  de ședință - dacă nu sunt   întrebări, supun la vot punctul 3 de pe 

ordinea de zi 

Cine este ,,pentru’’? 

 Cine este ,, impotriva’’? 

 Se abtine cineva? 

 Cu  13  voturi  pentru,  din numărul de 13 consilieri prezenţi, punctul 

3 pe ordinea de zi a fost aprobat în forma propusă de inițiator 

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

Proiect de hotărâre cu privire la completarea inventarului bunurilor care aparţin 

domeniului public al comunei Bicazu Ardelean, judeţul Neamţ, atestat prin H.G. 

nr.1356/200, anexa nr. 10” 

Rapoartele comisiilor: 

Comisia juridică – Avizează pozitiv proiectul de hotarâre  de la  punctul 4 pe 

ordinea de zi  

Comisia economică- aviz favorabil  

Comisia  cultură - avizează favorabil  puctul 4 pe  ordinea de zi  

Discuţii: 

D-l Primar – este vorba de acel drum care s-a modernizat   de la  Nitreni până la 

Rideg şi trebuie să fie inclus în domeniul public. Drumul este practicabil, 

oamenii au fost de acord şi trebuie cadastrat. 

D-l președinte  de ședință - dacă nu sunt   întrebări, supun la vot punctul 4 de pe 

ordinea de zi 

Cine este ,,pentru’’? 

 Cine este ,, impotriva’’? 

 Se abtine cineva? 

 Cu  13  voturi  pentru,  din numărul de 13 consilieri prezenţi, punctul 

4 pe ordinea de zi a fost aprobat în forma propusă de inițiator. 
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5. D-l  președinte de ședință  citește punctul 5 de pe ordinea de zi: ,,Proiect de 

hotărâre privind aprobarea valorificării cantității de 20 m3 masă lemnoasă, pe 

picior, produse accidentale I, proprietatea Comunei Bicazu Ardelean, rezultată 

pentru realizarea căilor de scos-apropiat din suprapunere cu partizile nr. 2419 și nr. 

2420, atribuite operatorului economic SC PAN & FOREST S.R.L. prin contractele 

nr. 4479 din 12.06.2018 și nr. 4478 din 12.06.2018, în condițiile Regulamentului 

de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat 

prin Hotărârea Guvernului nr. 715/201” 

Rapoartele comisiilor: 

Comisia juridică – Avizează pozitiv proiectul de hotarâre  de la  punctul 5 pe 

ordinea de zi  

Comisia economică- aviz favorabil  

Comisia  cultură - avizează favorabil  puctul 5 pe  ordinea de zi  

Discuţii: 

D-l consilier Ţepeş Piser Gheorghe- au achitat banii? 

D-l viceprimar - au termen până pe 31 ianuarie,  acum aprobăm cale de acces 

D-l președinte  de ședință - dacă nu sunt   întrebări, supun la vot punctul 5 de pe 

ordinea de zi 

Cine este ,,pentru’’? 

 Cine este ,, impotriva’’? 

 Se abtine cineva? 

 Cu  13  voturi  pentru,  din numărul de 13 consilieri prezenţi, punctul 

5 pe ordinea de zi a fost aprobat în forma propusă de inițiator. 

6. D-l  președinte de ședință  citește punctul 6 de pe ordinea de zi:  

Proiect de hotărâre privind aprobarea valorificării cantității de 6.576 m3 masă 

lemnoasă, produse principale 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 – Avizează pozitiv proiectul de hotarâre  de la  punctul 6 pe 

ordinea de zi  

Comisia economică- aviz favorabil  

Comisia  cultură - avizează favorabil  puctul 6 pe  ordinea de zi  

Discuţii: 

D-l viceprimar- din  4 partizi  propunem 2  de anul trecut, s-a redus preţul cu 10 

lei iar cealaltă  partidă s-a redus cu 20 de lei, rămîne la 160 de lei. O partidă 

nouă, la preţul de  200 de lei, restul sunt rărituri care nu s-au vandut  

D-l primar- s-au vandut 1000 mc la SC  MIT PROSPER 

D-na secretar-  au încheiat contract  SC MITPROSPER şi TOMADIS   

D-l Primar- mai încercăm o etapă, poate cineva va licita, dacă nu se vinde mai 

scădem din preţ 

D-l viceprimar- ultima partidă, de 1647 mc ar fi lemn bun  
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D-l președinte  de ședință - dacă nu sunt  întrebări, supun la vot punctul 6 de pe 

ordinea de zi 

Cine este ,,pentru’’? 

 Cine este ,, impotriva’’? 

 Se abtine cineva? 

 Cu  13  voturi  pentru,  din numărul de 13 consilieri prezenţi, punctul 

6 pe ordinea de zi a fost aprobat în forma propusă de inițiator. 

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

,,Proiect de hotărâre privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice la 

nivelul comunei Bicazu Ardelean, județul Neamț, pentru perioada cuprinsă între 1 

ianuarie 2019 și data aprobării bugetului local al comunei Bicazu Ardelean pentru 

anul 2019.” 

Rapoartele comisiilor: 

Comisia juridică – Avizează pozitiv proiectul de hotarâre  de la  punctul 7 pe 

ordinea de zi  

Comisia economică- aviz favorabil  

Comisia  cultură - avizează favorabil  puctul 7 pe  ordinea de zi  

Discuţii: 
D-l Primar-  nu stim când se va aproba bugetul…vor fi amendamente, să vedem ce 

sume primim,  bugetul local se pate aproba  după 45 de zile, dacă se va adopta  

putem plăti retroactiv  majorarea cu salariul minim, indemnizaţia de hrană şi 

voucherele de vacanţă. 

D-na secretar-indemnizaţia de hrană se acordă  pentru timpul efectiv lucrat  

D-l primar – indemnizatia consilierilor se va majora la  procentul maxim prevazut 

de lege -10% începând cu luna ianuarie  

D-l președinte  de ședință - dacă nu sunt  întrebări, supun la vot punctul 7 de pe 

ordinea de zi 

Cine este ,,pentru’’? 

 Cine este ,, impotriva’’? 

 Se abtine cineva? 

 Cu  13  voturi  pentru,  din numărul de 13 consilieri prezenţi, punctul 

7 pe ordinea de zi a fost aprobat în forma propusă de inițiator. 

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

,,Proiect de hotărâre privind achiziționarea unor servicii juridice de consultanță și 

asistență” 

Rapoartele comisiilor: 

Comisia juridică – Avizează pozitiv proiectul de hotarâre  de la  punctul 8 pe 

ordinea de zi  

Comisia economică- aviz favorabil  

Comisia  cultură - avizează favorabil  puctul 8 pe  ordinea de zi  

Discuţii: 

D-na secretar-  în urma controlului  efectuat de Camera de Conturi, s-a stabilit 

un prejudiciu de 60 mii lei  de recuperat , rezultat din contractul  de salubrizare 
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cu  firma Brantner. Ulterior, în 2014 s-a încheiat un act adiţional şi s-a   mers pe 

două tarife în paralel. La momentul de faţă  nu avem consilier juridic, am apelat  

la un jurist, valoarea serviciilor este de 1000 lei cu TVA pentru tot anul. 

D-l Primar- este un contract de colaborare  

D-na secretar - poartă răspunderea şi pleacă în instanţă cu documentul respectiv. 

Ca si opinie, din calculul nostru  evaluarea ar fi la jumătate.  Ne lipseşte acea 

HCL  

D-l  Primar -  au calculat eronat un prejudiciu. Trebuie să demonstram că 

verificarea  Curtii de Conturi  este eronată . 

D-l președinte  de ședință - dacă nu sunt  întrebări, supun la vot punctul 7 de pe 

ordinea de zi 

Cine este ,,pentru’’? 

 Cine este ,, impotriva’’? 

 Se abtine cineva? 

 Cu  13  voturi  pentru,  din numărul de 13 consilieri prezenţi, punctul 

8 pe ordinea de zi a fost aprobat în forma propusă de inițiator. 

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

Proiect de hotărâre privind stabilirea comisiei de avizare a cererilor de organizare 

a adunărilor publice în comuna Bicazu Ardelean, județul Neamț” 

Rapoartele comisiilor: 

Comisia juridică – Avizează pozitiv proiectul de hotarâre  de la  punctul 9 pe 

ordinea de zi  

Comisia economică- aviz favorabil  

Comisia  cultură - avizează favorabil  puctul 9 pe  ordinea de zi  

Discuţii: 

D-na secretar citeste adresa emisă de Inspectoratul Judetean de Jandarmi Neamţ. 

D-l președinte  de ședință - dacă nu sunt  întrebări, supun la vot punctul 9 de pe 

ordinea de zi 

Cine este ,,pentru’’? 

 Cine este ,, impotriva’’? 

 Se abtine cineva? 

 Cu  13  voturi  pentru,  din numărul de 13 consilieri prezenţi, punctul 

9  pe ordinea de zi a fost aprobat în forma propusă de inițiator. 

10. D-l  președinte de ședință  citește punctul 10   pe ordinea de zi: ,,Diverse” 

D-l Primar- informare- am fost la Iaşi pentru semnarea actului aditional pentru 

suplimentarea sumei pentru drumuri pe AFIR. Legea salarizării modifică 

salariul minim pe economie  şi cei care au contracte încheiate  cu salariul de 

1900 vor veni cu acte adiţionale iar diferenţa la  acea sumă să fie acordată la 

nivelul comunei ...proiectele sunt sustenabile aşa cum ne-am angajat. 

D-l consilier Ţepeş Greuruş Gheorghe-am înţeles că se vor plăti salariile, 

indemnizaţiile consilierilor, se vor plăti? 

D-l Primar- 10  procente . 

D-l consilier Ţepeş Neculai - Intrebare: 
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Toţi care au contracte cu primăria vor veni cu suplimentare de sume. Primaria 

are cu ce sta faţă cu sumele, sau vine şi judeţul? 

D-l Primar-  vom stabili în funcţie de impact, va fi o mărire de 30 %. Noi 

diferim de alte instituţii, ne raportăm la ceea ce avem. Şi cetăţenii au dreptul  la  

asfalt, drumuri bune, condiţii de mers la scoală,...  

D-l consilier Olariu Ion-  la Bistra la Mîrza 

D-l Primar- va  fi  de realizat un pod ..la margine nu va fi zid.. noi  dăm o 

solutie,...dar verificatorul de proiect vine cu soluţia definitivă. Orice cetăţean 

trebuie să aibă cale de acces către proprietate .   

D-l consilier Mucenicu Toader-  nu se poate circula la Pârâul Caprii! 

D-l Primar- ne vom întâlni toţi primarii şi vom discuta  problema infrastructurii, 

este rău drumul pe o porţiune de 2 km. 

D-l Ţepeş Neculai- nu a venit d-l Arsene  a venit d-na Arcan şi d-l Diaconu, s-a 

discutat în şedinţă, că toate lucrările  propuse de anul trecut, vor fi finanţate. 

Si va fi întâlnire la Taşca. 

D-l Primar- PRIORITATE- 2km de asfalt la Parâul Caprii... 

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

 

Președinte de ședință,                  Secretar comună,              Întocmit, 

    Ciucanu Sorin                          Jolteag  Gicuța             Vârlan Anișoara                 

 

 

 

                    

              

 
 

 

 

 




