
ROMANIA
JUDETUL NEAMT

ORA$UL EICM
CONSILIUL TOCAL

PROCES VIIRBAL
al qEdintei extraordinare din data de 20,11,2017

Consiliul local al oragului Bicaz juder!ul Neaml a fost convocat in gedin!a
extraordinara a2i,2a,r,2017, orele 1b,00, prin dispozi[ia primarului nr, 2Bg din
16,11.2A17, in sala de gedinte de la blocul A N,L din str, Piatra Corbului nr,'13 A, cu
urmatoarea ordine do zi:

1' Proiect de hotdrAre privind rectific;area bugetului local al oraqului Bicaz,
pentru anul2017 ,

2, Proiect de hotdr€rre privind aprobarea treeerii clin domeniul public in
dorneniul privat a unui teren in suprafatb de 1140 mp amplasat pe strada Pietei ,,pct
,,Fosta Gospoddrie anexd" oraq Bicaz

Sunt prezen{i 13 din'15 consilieri in funclie, absenti fiind domnii l\postolescu
Dumitru Daniel si 0priea Dragomir

Domnul primar Nicolae Salagean deschide sedinta informAnd Consiliul Local
ca pentru Bicaz, au fost repartizate cAteva sume de bani, 50000 iei pentru
acoperirea salariului ;la invaldmAnt, qi 67000 lei pentru echilibrare la bugetul local,
respectiv 2400A lei, cote parti din TVA qi 43000 lei cote par{i din profit, argumentAnd
faptul ca a fost necesara gedinfa extraordinara pe data de 20 noiembiie datorita
datei apropiaie a plaiii salariilor la invatamant, si anume 25 noiembrie
Totodata, afirma faptul ca este necesara gi aprobarea trecerii din publio in privat a
suprafetei de 1140 mp pentru obfinerea unui numar cadastral definitv pentru terenul
de la,,Fosta Gospodarie anexa" in vederea iransmiterii catre Consiliul Judelean
pentru cons;truirea unui punet de lucru al Inspectoratului pentru Situa!ii de Urgenta
Neamt.

Domnul primar, prezinta Consiliului Local ordinea de zi;
SupLrsa la vot, aceasta este aprobata cu votul unanim al consilierilor prezenli
Domnul consilier Mdrdscu Claudiu Constantin, pregedinte de gedin!d,

preia conducerea gedintei gi prezintl proiectul nr.1,
Domnul lstrate lvlihAila solicitd explicalii rerferitoare la cAteva puncte din anexa
proiectului de hotarAre de rectificare buget looal, qi anume pt punctele',2,3,5 qi 6
Intreabd in ce constd majorarea cheltuielilor de intre!inere cu 50000 lei cle la punctul

2 al anexei, iar domnul primar ii raspunde ca sunt cheltuieli de intre{inere si utilitati
pentru primarie, la punctul 3 i se raspunde ca este vorba despre salubrrzare,
cheltuielile de la punctul 5 sunt pentru sarbatorile cle iarna precum qi pentru
acoperirea t:osturilor de intrelinere parcuri, spaiii verzi, iar majorarea choltuielilor de



la punctul 6 sunt pentru Ordine Publica gi Siguranta Nationala, respectiv functionare
Politie Locala,

Dornnul lstrate intreabd dacd primaria poate suporta cheltuielile respective jar
domnul primar ii raspunde ca da,

Domnul Ursu Viorel intreaba daca cei 50000 lei erau prevazuti nrai demult in
buget raspunzAndui-se de catre domnul primar ca nu erau prevazuti 6eoarece nu
erau alocate cotele de TVA pentru finantarea cheltuielilor de invatamAnt

Dornnul Ursu ntentioneazd faptul ca cei din Politia Locala ar trebui sa-si faca
treaba mai eficient in special in privinta minorjtdtilor de etnie roma,

Dornnul Primar ii raspunde ca responsabilitatea civilizarii celor de etnie roma
este a comunitS!ii locale

Dornnul primar informeaza Consiliul Local
unui cetatean in cartierul Dodeni ce ar putea fi
dispozilia Lrnei familii de romi,
Domnul Ursu achieseaza la propunerea domnului
ceva pentru a-i aduce pe calea cea bund pe romii

Supus la vot, in condiliile Iegii, proiectul nr,

unanimitalii consilierilor prezenli,
Dornnul pregedinte de gedintd prezinti proiectul nr, 2

Supus la vot, in condi{iile legii, proiectul nr, 2 este aprobat cu votul pentru al
unanimitalii consilierilor prezenti,
Domnul Primar anunfa ca qedinla pe comisii va fi pe data de 23 iar (lea in plen,
avAnd in vedere ca 30 noiembrie de SfAntul Andrei, sarbatoare nalionala este liber,
va fi pe data de 29 noiembrie. intreabd dacd sunt obiectii si ise raspunder ca nLr

Domnul Florea aduce in discufie stabilirea datei sdrbatorii ,,Zilele Orasului
Bicaz", suslinAnd ca ar fi fost potrivita in luna mai,

Domnul Primar ii raspunde ca aceasta zi ar trebui sa fie leqata cle ceva
important din viafa localitdfii

Domnul Marascu avanseaza ca gi date: 12 sau 2z august,
Domnul Apopei Mihai afjrma cer in iulie este o sarbdtoare impoltantil, iar dl

primar aduce in discu{ie inclusiv daia de 20 noiembrie avAnd in vedere ca astazi se
implinesc 100 de ani de cAnd regalitatea a fost nevoita sa se stabileasca la lagi

Dontnul Apopei susline cd se vor face propuneri avAnd in vedere ca anul
viitor se vor implini 100 de ani de la marea Unire a Principatelor RomAne, iar domnul
primar afirrnd ca aceasta sarbatoare aniversara ar trebui prinsa lnclusiv in bugetul
local pentru anul 2018,

Nentaifiind disculii, domnul pregedinte de gedinla declard gedin{a inchisa
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