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ORAŞUL BICAZ

CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL
al ședinei extraordinare din 19.10. 2017

Consiliul local al oraşului Bicaz  s-a întrunit în şedinţă
extraordinară,  astăzi  19 octombrie 2017, orele 15,00,  în sala de
şedinţe de la parterul blocului ANL din str. Piatra Corbului nr.13 A, fiind
convocat prin dispoziţia primarului nr 259 din 16.10.2017,  cu
următoarea ordine de zi:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate,
devizului general şi indicatorilor tehnico – economici, în vederea
realizării obiectivului de investiţii  ,,Modernizare reţea stradală şi pod din
beton armat peste râul Bicaz, oraş Bicaz, judeţul Neamţ”;

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr.
131/28.09.2017.

Sunt prezenţi toţi cei 15 consilieri aleşi.
Domnul viceprimar Butnaru Nicu prezintă ordinea de zi, arătând

că ambele proiecte sunt urgente.
Cât priveşte proiectul nr.1, hotărârea este urgent  necesară  la

dosarul de finanţare a proiectului, care trebuie dus la Bucureşti, iar
hotărârea de la proiectul nr.2 este urgent necesară pentru finanţarea
Zilelor oraşului Bicaz 2017. 

Supusă la vot, ordinea de zi este aprobată cu votul pentru al
unanimităţii consilierilor prezenţi.

Domnul preşedinte de şedinţă Mărăscu Claudiu Constantin
preia conducerea şedinţei şi prezintă proiectul nr.1.

Domnul consilier Istrate Mihăiţă întreabă pe domnul viceprimar
Butnaru Nicu cât este contribuţia financiară a oraşului Bicaz la proiect,
iar domnul viceprimar îi răspunde că acestă contribuţie este de 611098
lei vechi, respectiv 61.109,80 RON.

Domnul consilier Istrate Mihăiţă întreabă dacă banii se vor asigura
din bugetul anului 2017, iar domnul viceprimar îi răspunde că aceşti bani
vor fi cuprinşi în bugetul anului 2018 şi se vor plăti eşalonat, în funcţie de
stadiul şi etapele realizării proiectului.



      Domnul consilier Oprea Dragomir întreabă dacă reţeaua stradală
pentru trafic greu va trece pe sub podul din Centru, caz în care
trebuiesc reconsolidate malurile râului Bistriţa,  iar domnul viceprimar îi
răspunde că încă  nu se cunosc toate detaliile tehnice ale traseului noii
străzi, cuprinse în proiect.
     Supus la vot, proiectul nr. 1 este aprobat cu votul unanimităţii
consilierilor.
     Domnul preşedinte de şedinţă prezintă proiectul nr.2.      

Domnul viceprimar precizeză că modificarea  HCL nr.
131/28.09.2017 este necesară, întrucât Consiliul Judeţean nu a
aprobat contribuţia sa  de 40000 lei, ci a aprobat numai 20000 lei, aşa
încât trebuie mărită contributia bugetului local pentru Zilele oraşului
Bicaz 2017 de la 20000 lei, la  40000 lei. 
     Nu mai sunt alte discuţii. 

Supus la vot, proiectul nr. 2 este aprobat cu votul unanimităţii
consilierilor.
     Nemafiind proiecte în dezbatere, domnul preşedinte de şedinţă
declară şedinţa închisă.
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