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CONSILIUL LOCAL

I'ROCES VERBAL
al gedinei extraordinar.e din 8.01,201g

Consiliullocalalora$ului tilicaz s-a intrunitin gedin{d extraordinard, astezi B ianuarie 201g, orele 15,00, in
sala de gedin{e de la parlerul blocului ANL din str, Piatra iorbului nr,13 A, fiind convocat prin dispozi{ia primarului
nr. 1 din 4,01.20'lB, cu urmdtoarea ordine de zr:

1. Proiect de hotirdre privind aregerea pregedinteruide gedinld;
2' Proiect der hotirAre privind acoperirea clefinitivd a deficiiului bugetar al anului 2012, reportarea 9iaprobarea utilizdrii excedentului bugetului localin exerciliulfinanciar al anului 201g,

Sunt prezenti '112 din cei 15 consilieri alegi, absen[i motivat fiind consilierii Bulai Daniel, popescu lulia 9iMatasd lulian Traian.
Sunt prezenti, de asemernea, domnul primar Nicolae Sdldgean, persoane din aparatul de specialitate al

primarului.

Domnul primar motiveazii convocarea gedinlei extraordinare, invocdnd urgen(a adoptdrii hotdrdrii privind
repoftarea gi aprobarera utilizdriiin anul 2018 aexecedentului bugetului din anul 2017,

Domnul priman prezintir ordinea de zi gi o supune aprobirii Consiliului, iar Consiliul o aprob6 r;u
votul pentru al unanimititii consilierilor prezenli,

Domnul secretar Spiridon loan informeazd Consiliul cd mandatul pregedintelui de gedinld acordat pentru 3
luni domnului MdrdscLr Claudiu (lonstiantin a incetat gi mul{umegte acestuia pentru in{elegerea gi profesionalismul
de care a dat dovadii in timpul exercitdrii mandatului de Preqedinte de gedinfd. Solicitd consilierilor sd fac6
propuneri pentru alegerea unui nou pregedinte de gedinld pentru urmdtoarele 3 luni,

Domnul consilier Mdrdsctr Claudiu Constantin propune ca noul pregedinte de gedin[d sd fie domnul lstrate
Mihdite, Nu mai sunt alte propurreri.

Supusd la vot, propunerea domnului Mdrdscu Claudiu Constantin este aprobatd cu votul pentru al
unanimitd(ii consilierilor prezen[i (domnul lstrate Mihdild neparticip6nd la vot).

Domnul primar il invitd pe domnul lstrate Mihai(d, noul pregedinte de gedin!d, sd preia conducerea gedin[ei
Punctulnr'1 alordiniide zifiind epuizat, domnul pregedinte de gedinld prezintd proiectul nr.2,
La solicitarea dornnul consilier Oprea Dragomir, doamna Ruscanu Dumitrila, gef serviciu financiar- contabil,

face unele precizdri cu privire la cheltuielile de func[ionare a primdriei in anul 2018, c6t gi in legdtu16 cu destina{ia
excedentului bugetuluri localdin anul 2017,

Supus la vot, proiectul nr, 2 este aprobat cu votul pentru al unanimitilii consilierilor prezenfi,
in continuare, au loc disculii,

Domnul consilier Oprea Dragomir il intreabd pe domnul primar daci se mai acordd facilitdli pentru cei care
pldtesc integraltaxele giimpozil:le pdnd la data dc 31 marlie 20lS,iardomnulprimarii rdspuncle cd sunt aceleasj
facilitdti ca anul trecut,

Domnul consilier Ursu Viorel ilintreabd pe domnul primar despre situalia repardrii podelelor din zona lzvorul
Muntelui, iar domnul primar ii rdspunde cd prin Programul Na{ional de Dezvoltare Locala sunt prevazute a fi
reparate 4 podete, ca 8,8 km din drumul lzvorul Muntelui este preluat de Consiliul Judelean gi va fi reparat,

Domnul consilier Ursu Viorel informeazd Consiliul cd unele drumuri forestiere pdnd in zona barajului nu au
fost curdtate de crengi in urma exploatdrilor forestiere.

Domnul primar anuntd cd gi in acest an se vor convoca gedintele pe comisii tot in penultima joi din luna, iar
gedintele de plen ale oonsiliului local vor fi convocate tot in ultima joi din lund.

Domnul consilier lstrate Mihdi[d amintegte cd la ultima gedin{d de Consiliu local din 2012 domnul primar a atras
aten{ia consilierilor cd nu s-a intrunit numdrul de voturi pentru un proiect de hotdr6re privind vdnzarea unor



terenuri, iar domnul primar aratd c5 atunci nu a dorit s6 supere pe nimeni, ci doar a subliniat cd resursele
bugetare sunt Iimitate gi ca prin respingerea unor asemenea proiecte de hotdrari, se lirniteazd posibilitblile cle
atragere a unor bani la bugetul local.

Atdt domnul primar, cdt gi domnul lstrate Mihaita sunt de acord ca exisid multe terenuri care nu au fost
valoriflcate pAnd in prezent pentru atragerea de resurse bugetare gi cd parter din terenuri sunt ocupate chiar
abuziv de unele pefsoane de o lungd perioadd de timp gi pentru care nu se plsteEte nici un ban ta bugetul local.

Domnul primar aflrmd cd legea permite ca to{i eonsilierii sa inilieze proiecte de hotdrari, iar aparatul de
specialitate al primarului va face tot posibilul sa clarifice unele situatii incurcate privind terenurile nevalorificate, ca
ardiscutat cu preotul paroh din Dodeni pentru identificarea unuiteren pentru cimitir.

Domnul consilier oprea Dragomir face precizarea cd domnul primar, atr:nci c6ncl la ultima gedinla din
anul2017 a facutobservatia cd nu s-aintrunit numdrulde voturi pentru aprobarea vAnzirii unorterenuri, nu a
vizat numai consilierii din opoziiie ci gi consilierii PSD (ale cdror voturi, dacd ar fi fost toate ,, pentrlt,,, ar fi fost
suficiente pentru aprobarea proiectului in discu{ie),

Domnul primar igi exprimd dorin[a ca in noul an ,, cele rele sd se spe/e, iar cele bune sd se-adL]ne,,,intruc6t
sel implinesc deja termenele de semnare a unor contracte de finanlare pentru unele pruiecte gr este necesard
mobilizarea atdt a consilierilor c6t gi a iniregului aparat de specialitate al p1marului,

Aratd ca sunt preocupdri intense pentru acreditarea Spitalului, iar doamna manager Letilia Damoc Ai-a afirmat
dorinta de a rdmdne manager la Spitalul din Bicaz gi nu doregte sd plece ca manager la SJU piatra Neamt, aga
cum circula zvonul in mass media locald.

Domnul primar informeaza Consiliul cd a fost vizitat la Primaria Bieaz del cdtre fostul prefect de Neaml,
domnulAngheluld, cu care a purtat disculii in legdturd cu executarea instalaliilor de apd-r:anaigi a lucrarilor de
a$faltare pe strada Bistrilei.

De asemenea, informeazd cd a purtat disculii cu executantii lucrdrilor ce se vor efectua pe strada lzvorul
Muntelui, lucrdri care nu trebuiesc efectuate numai pand in zona ,,Furcitur5", ci pdnd la cabana lzvorul Muntelui.

De asemenea, domnul primar informeazd cd dumnealui a purtat disculii cu proiectan{ii in legdturd cu
documenta{ia de alimentare cu gaz metan a cartierului Capga, cd domnul viceprimar Butnaru Nicu se preocupdt
de realizarea proiectelor de la $pital cu cheltuieli cdt mai mici (racordarea la sistem a doud grupuri energetice,
reabilitarea unor instala{ii de alimentare cu utilitd{i la ambulatoriul de specialitate etc,),

Domnul primar afirmd cd fdra mobilizarea tuturor consilierilor gi a intregului aparat aclministrativ, proiectele
devin tot mai greu de realizat, intrucdt de la un an la altul, popula[ia oragului scade, scazAnd implicit gi resursele
bugetare, iar necesitd[ile de modernizarc a UAT Bicaz, care se intinde pe o suprafald de ,145 

km pdtrali, sunt
din ce in ce mai mari,

Atdt domnul lstrate Mihditd gi domnul primar Nicolae Sdldgean apreciazd r:d dificultdlile de acreditare a
Spitalului sunt mari, cd au plecat unii medici 9i cd trebuie atrase noi cadre sanitare, cd nu s-a gdsit incd un alt
medic neurolog in locul doamnei lrimia, care a plecat. Apreciazd cd, spre deosebire de trecut, acum acredttarea
se face strict dupd normativele europene.

Nemaifiind alte probleme in discu{ie, domnul pregedinte de gedin[d declard gedin{a inchir;d.
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