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PROCES VERBAL
al  ședinei  extraordinare din 21.09. 2017

Consiliul local al oraşului Bicaz  s-a întrunit în şedinţă extraordinară,  astăzi  21
septembrie   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. 238/18.09.2017, cu
următoarea  ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local în Consiliul
de administraţie şi în Comisia de evaluare a calităţii învăţământului  din cadrul al
Şcolii gimnaziale nr.1 Bicaz;

2. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local în Consiliul
de administraţie  şi în Comisia de evaluare a calităţii învăţământului  din cadrul al
Liceului ,, Carol I ‘‘ Bicaz;

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice (faza DALI)
şi a indicatoriilor tehnoico-economici  pentru proiectul de investiţie ,, Eficientizarea
energetică a clădirii Spitalului ,,Sfântul Ierarh Nicolae’’ Bicaz, judeţul Neamţ, inclusiv
anexa  privind descrierea sumară a investiţiei;

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice (faza DALI)
şi a indicatorilor tehnico-economici  pentru proiectul de investiţie ,, Eficientizarea
energetică a clădirilor Liceului ,,Carol I’’ Bicaz judeţul Neamţ,  inclusiv anexa
privind descrierea sumară a investiţiei;
Sunt prezenţi 14 din  cei 15 consilieri aleşi, absent motivat fiind domnul  consilier
Istrate Mihăiţă.
Sunt prezenţi, de asemenea, domnul primar Nicolae Sălăgean, personal din aparatul de

specialitate al primarului.
Domnul primar Nicolae Sălăgean prezintă ordinea de zi, arătând că toate cele 4 proiecte

de hotărâri  sunt urgente.
Domnul primar supune aprobării  Consiliului ordinea de zi, iar aceasta este aprobată cu

votul unanim al consilierilor prezenţi.
Domnul consilier Luca Cristinel, preşedinte de şedinţă, preia conducerea şedintei

şi prezintă proiectul nr.1. 
Domnul consilier Florea Constantin propune ca reprezentanţii Consiliului local în

Consiliul de administraţie al şcolii gimnaziale nr.1 Bicaz să fie domnii consilieri  Apopei
Mihai, Zafton Dumitru Cristian şi Ursu Viorel.



Nu mai sunt alte propuneri. Supusă la vot,  propunerea de mai sus este aprobată cu
votul pentru al unanimităţii consilierilor prezenţi.
    Domnul viceprimar Butnaru Nicu propune ca reprezentantul  Consiliului local în  Comisia
de evaluare a calităţii învăţământului  din cadrul Şcolii gimnaziale nr.1 Bicaz să fie domnul
Istrate Mihăiţă, iar domnul consilier Ursu Viorel propune ca reprezentant în această comisie
să fie domnul consilier Mărăscu Claudiu.

Se supune la vot, propunerea domnului Butnaru Nicu, iar  aceasta  este aprobată cu votul a
10 consilieri  prezenţi, motiv pentru care supunerea la vot a propunerii domnului Ursu Viorel
devine inutilă.
    Domnul preşedinte de şedinţă prezintă proiectul nr.2.
     Doamna consilier Budacă Florica propune ca reprezentanţii Consiliului local în Consiliul
de administraţie al  Liceului ,,Carol I’’ Bicaz să fie domnii consilieri Butnaru Nicu, Apopei
Mihai şi Luca Cristinel, iar ca reprezentant al Consiliului local  în   Comisia de evaluare a
calităţii  învăţământului  din cadrul acestui liceu să fie doamna Popescu Iulia. Nu mai sunt
alte propuneri.
     Supuse la vot, propunerile doamnei consilier Budacă Florica sunt  aprobate  cu votul
pentru al unanimităţii consilierilor prezenţi.
     Domnul preşedinte de şedinţă prezintă proiectul nr.3.
     Domnul viceprimar Butnaru Nicu  informează Consiliul  că  partea de cofinanţare a
Oraşului Bicaz  la  proiect  va  fi de circa un milliard lei vechi şi  că va include, în principal,
contravaloarea unor consoolidări ale clădirii.
     Domnul  Zafton Dumirtru Cristian întreabă dacă  sunt incluse şi cheltuieli cu privire la lift,
iar domnul viceprimar îi răspunde că acest tip de cheltuieli nu sunt incluse. 

Nu mai sunt alte discuţii.
     Supus la vot, proiectul nr. 3 este aprobat cu votul pentru al unanimităţii consilierilor
prezenţi.
     Domnul preşedinte de şedinţă prezintă proiectul nr.4.

Domn ul vicepttrimar Butnaru Nicu face unele referiri la proiect, arătând că partea de
cheltuieli  nerambursable se ridică la circa 8 miliarde lei vechi. Nu sunt alte discuţii. 
     Supus la vot, în condiţiile legii, proiectul nr. 4 este aprobat cu votul pentru al unanimităţii
consilierilor prezenţi.
  Nemaifiind alte probleme în discuţie, domnul preşedinte de şedinţă declară şedinţa închisă.
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