ROMANIA
JUDETUL NEAMT
oRASUL BICAZ
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL

al gedinei extraordinare din data de 27J.LZ,ZOL7
Consiliul local al oragului Bicaz s-a
sala de gedinte de la

intrunitin gedin!d extraordinard, astd:zi 27 decembrir: 2OIT,orele 8,00, tn
parterul blocului ANLdin str, Piatra Corbuluinr,l-3 A, fiind convocat, deindatd, prin dispozi{ra

primarului nr.323 dinl>-7.!2.20|17, cu urmdtoarea ordine de zi:

1'

Proiect de hotdrArer privind aprobarea rectificdrii bugetului local

al oragului Bicaz pe anulZO1T.

Sunt prezenli 14 din cei L5 con:;ilieriale5i, absent motivat fiind domnul Luca Cristinel.
Domnul secretarSpiridon loan anunld Consiliul cd domnul primar Nicolae SSldgean, din motive okriective, nu
poate participa la Sedin!d gieste substituit de cdtre domnul viceprimar Butnaru Nicu,

Domnul viceprimar Butnaru Nicu motiveazd convocarea gedinlei extrerordinare, invocdnd urgenla adoptdrii
proiectului de hotdrdrr: privind rectificarea bugetului local,
Informeazd pe consiliericd s-a virat de la bugetulde stat, cdtre bugetul localsuma totald de 60000lei, pentru
punerea in executare a unor hr:tdrAri judecdtoregti ce prevdd acordarea unor drepturi salariale pentru personatul
din invdldmdnt (27000 lei pentru cadrele didactice de la Liceul Carol
$coala Gimnaziald nr.1" Bicaz),

|

9i 33000 lei pentru cadrele did;rctice de la

Hotdrdrea trebuie dusd urglent la Trezorerie, pentru efectuarea pldlilor.
Domnul lstrate Mihditd informeazd Consiliul local cd opozilia nu va maivota nici un proiect de hotdrAre iniliat
de domnul primar, deoarece la ultima gedinld de consiliu domnulPrimara afirmat cd nu va maiinilia nici un proiect

intruc6t nu s-a adoptat hotdrdrea cu privire la vdnzarea in rate a unor suprafefe de teren aflate in domeniul public
al oragului Bicaz, Deasemenea se incearcd sd se pund pe seama opoziliei unele neajunsuri financiare, inclusiv,,
indemnizaliile consilierilor,

caLlza fiind lipsa banilor la bugetul local,
Domnul consilier reamintegte faptulcd la gedinia in care a fost aprobartd indemniza!ia consilierilor, opozi!ia
liberald a votatimpotriva proiectului de hotd16re prin care s-a stabilit procerntuldin indemniza!ia primarului,
Domnul Secretar aratd cd dirr c6te !ine minte, in gedinla de la Casa cle culturd dornnul primar a spus cd ia in

{^^+,,1 ca
-^,,^va gAndi dar:d va mai inilia proiecte de hotdrdri care privesc
^x se
^-l^,,1
carcurTaprul
v6nzarea in rate a unor imobile, in
spreld terenuri' Nu a fost vorba deci, de toate proiectele de hotdr6ri gi este sigur cd domnul Primar a indemnat

consilierii sd vind cu prroiecte rje hotdrdri initiate de acegtia, intr-adevdr a fost clisculie cu privire la respingerea
proiectului de hotdrAre prin care se solicita vAnzarea in rate a unor terenur"i ocupate de construclii clar domnul
Primar le-a trecut la,,rniciexcep!ii" in rela!iile executivului cu consiliul Local.

Domnul viceprimar supune aprobdrii Consiliului ordinea de zi, iar Clousiliul o aprokrd cu votul pentru al
unanimitdtii consilierilor.
Domnulviceprimetr il invitd pe domnul consilier Mdrdscu Claudiu Constantin, pregedinte de gedinld, sd prera
conducerea gedinlei.
Domnul pregedinte de geclinJi prezinti proiectulsupus dezbaterii.
Nu sunt discutii.
Supus la vot, proiectul elste aprobatcu votul pentru al unanimitdliiconsilierilor prrezenli.

Nemaifiind alte problerne in elisculie, domnul pre5edinte de gedin!5 declarS gedinla inchisd,
PRE$ED|NTE DE SEDTNTA

Mdrdscu Claudiu Constantin

intocmit, av. V.lJranu

