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PROCES VERBAL
al gedinei extraordinare din data de 14.12.2017

Consiliul local al oragului Bicaz s-a intrunit in gedin{d extraordinard, astizi 14
decembrie 2017, orele 14,00, in sala de gedinle din incinta Casei de Cultura Bicaz,
fiind convocat prin dispozi{ia primarului nr. 305 din 11 . 12.2017, cu urmdtoarea
ordine de zi:

1, Proiect de hotdrAre privind aprobarea trecerii clin domeniul privat, in
domeniul public al oragului Bicaz, a unui teren in suprafala de 1 . 140 mp;

2. Proiect de hotdrdre privind aprobarea transmiterii din domeniul public al
oragului Bicaz, in domr:niul public al judelului Neam!, a unei suprafele de teren;

3. Proiect rle hotdtrdre privind rectificarea bugetului local al oragului Bicaz pe
anul2017',

4. Proiect de hotarAre privind aprobarea infiinldrii unui post contractual de
infirmier in cadrul compradimentului,,Cregd";

5. Proiect rle hotdrAre privind aprobarea Acordului de parteneriat incheiat
inire Oragul Bicaz, prin Consiliul Local 9i Asocialia ,, Valea Muntelui " Bicaz,
reprezentatd de pregerdintele asocialiei, preot Mihail Popa, avAnd ca obiect
organizarea concertului de colinde ,, Hristos se nagte, sldvifi-L".

Sunt prezernti toti cei 1S consilieri ale9i.
Sunt prezelnli, de asemenea, domnul primar Nicolae Sdldgean, personal din

aparatul de spe<;ialitate al primarului,
Pentru inceput, domnul primar Nicolae Sdldgean invitd Consiliul 9i intreg

personalul prezent, la pdstrarea unui moment de reculegr:re in memoria Majestrilii
Sale Regele Mihai I al F{omiiniei, decedat la data de 5 decembrie 2017, la regedinla
sa din Elvetia,

Domnul primar multumegte consilierilor gi personalului prezent pentru
momentul de reculegere, dupd care prezintd ordine a de zi.

Motiveazd convocarea gedin{ei extraorclinare, invoc6nd urgen{a adoptdrii
primelor trei hotdrAri incluse pe ordinea de zi (primele doud fiind necesare pentru
amenajares un€ri localii a SUV Neam!, iar al treilea proiect pentru efectuarea unor
pldli cdtre personalul din invat6mdnt).

Domnul primar pnezintd ordinea de zi gi o supune aprobdrii Consiliului, iar
consiliul o aprobd cu votul pentru ar unanimitdlii consilierilor.

Domnul primar 1'l invitr5 pe domnul consilier Marascu Claudiu Constantin,
pregedinte de gerdin!d, sd preia conducerea gedinlei.

Domnul pregedinte de gedinld prezinti proiectul nr.1.



Domnul primar informeazd Consiliul ca loca{ia SUV Neam! va trebui sd
corespundd cerintelor privind accesul autoutilitarelor de stinrs incendii, maginilor de
descarcerare gi amfibiilor pentru prim ajutor pe lacul Bicaz.

Supus la vot, proiectul nr. 1 este aprobat cu votul pentru al unanimitdtii
consilierilo r.

Domnul pregedinte, de gedinld prezintd proiectur nr.r"
Nu sunt discutii.
Supus la vot, in corrdiliile legii, proiectul nr. 2 este aprobat cu votul pentru al

unanimitalii consilierilor.
Domnul pregedinte de gedinli prezinti proiectur nr.if .

Domnul primar face o scurta nrotivare a proiectului, ardtAnd cd s-au inregistat
venituridin inchirieri la $coala Gimnaziala Mdrcenigi la Liceul ,,Carol l,,Bicaz, venituri
care trebuiesc incluse in buget, cd se majoreazdcheltuielile la Cregd, intrucdt numdrul
de copii a crescut, se majoreazd cheltuielile la Capitolul ,,protectia mediului,,etc.

Supus la vot, proiectul nr. 3 este aprobat cu votul pentru al unanimitdlii
consilierilor.

Domnul pregedinte de gedinli prezinti proiectur nr. ,4.

Domnul primar aratd cd datorita cregterii numdrului dr: copii, este necesard
angajarea unui infirrmier, intrucAt personalul Cregei a devenit insuficient.

Supus la vot, in condiliile legii, proiectul nr. 4 este aprobat cu votul pentru al
unanimitalii consilierilor.

Domnul pregedinte de gedinli prezinti proiectur nr.s,
Nu sunt discutii.
supus la vot, proiectul nr, s este aprobat cu votul pentrlr

consilierilor.
Dupd discutarea ordinii de zi, consilierii trec la discutii.

al unanimitdtii

Domnul consilier Florea Constantin igi exprimd dorinla ca in anul urmdtor,
2018, si fie o mai bund colaborare intre majoritatea din Consiliul L.ocal gi opozitie,
afirmAnd cd opozilia ar trebui sd ser se compofte ca un ooncurent al majoritdlii gi nu
ca un aoversar.

Este de pdrere cd fiecare consilier ar trebui sd vind c;u
imbunatalirea administrarii orasului,

2-3 propuneri pentru

Domnul consilier Oprea Dragomir aduce la cunogtinlar Consiliului cd in zona
centrald se ocupd parcdrile de regedinla de cdtre alte magini decdt cele ale titularilor
de contracte gi este posibil sd se ajunga la unele altercalii dilt;d nu intervine politia
locald.

Aratd cd este mullumil de colaborarea dintre executivul 9i legislativul local, in anul
oare se incheie.

Domnul primar ia cuvzintul, fdcand un mic bilan! al activitalii executivului local in
anul 2017, ardtAnd cd este mullumit de activitatea acestuia gi rieaserlenea se declard
mullumit de colaborarea rjintre executiv gi legislativul local, cu mici exceptii, aratand
ca nu inlelege de ce proiectul nr.2 de la gedinla anterioard din 2g noiembrie 2017,
privind aprobarea vAnzarii directe gi in rate a unor terenuri din domeniul privat al
oragului Bicaz a fost resprins (cu 7 voturi pentru gi B voturi impotrivd),



Precizeazd cd in acest fel s-a impiedicat aducerea unor bani la bugetul local, bani
<de care avem atAta nevoie pentru a asigura func{ionarea institutiei si pentru acoperirea
irltor cheltuieli imporlante efectuate din bugetul local.

De asemenea, domnul primar informeazd cd se gAndegte ca in acest an sa nu mai
[)romoveze rrici un proiect de hotdrAre cu privire la vAnzarea de terenuri.

Informeazd cir au fost iniliate unele proiecte cu finan{are europeand (din
Programele POR., PNDl.., PF Granduri Elveliano- RomAne, GAL Ceahldu) ce urmeazd
ia fi derulate in anul urmdtor. Urmezd a se executa, printre arltele, reabilitarea termicd
la Spital 9i la Liceul ,,Cilrol 1", eficientizarea iluminatului public, regularizarea pdrdului
l3aga gi amenajzrrea strdzii ParAul Bagei, reabilitarea drumului Potoci (zona Dealul
tlrucii), definitiviarea dc,cumentaliilor pentru implementarear proiectelor finanlate din
resurse proprii, etmenaji:lrea instalatiilor de fluide medicale 9i a instalatiei de apd din
l3pital, dublarea rsursei <je alimentare cu energie electricd a lSpitalului.

Domnul Prinrar subliniazd faptul cd fiecare consilier ar trebui sd informeze
oetdtenii despre proierctele incepute gi proiectele ce urmea:zd a se derula in viitor gi
r:d fiecare consilier trebuie sd fie responsabil pentru activitatea Consiliului Local avdnd
in vedere ci la investirera sa in funclia de consilier local a delpus un jurdmAnt.

Deasemenea <jomnul Prinrar face apel la unitatea dintre membrii Consiliului local,
unitate fdrd de care nu pot fi implementate acele proiecte rje viitor a cdror realizare
rJuce la cresterea nivelurlui de trai al comunitd{ii noastre.

in incheiere, dornnul primar multumegte consilierilor gi executivului pentru
activitatea depusd in anul 2017 gi le ureazd fiecdruia,, [-a multi ani", sdndtate si
,succes in activitatea viitoare.

Nemaifiind alte problerme in disculie, domnul pregedinte de gedinla declard gedinla
inchisd.
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