ROMÂNIA
JUDEȚUL NEAMȚ
ORAȘUL BICAZ
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL
al Şedinței extraordinare (convocată de îndată)
din data de 23.08.2018

Consiliul local al oraşului Bicaz s-a întrunit în şedinţă extraordinară,
convocată de îndată de către Primarul orașului Bicaz, domnul Nicolae Sălăgean prin
dispoziţia 137 din 23.08.2018 cu următoarea ordine de zi:
Proiect de hotărâre privind semnarea contractului de credit pentru investitii în
valoare de 7.202.500 lei, a contractului de ipotecă asupra creantelor rezultate din
veniturile bugetare ale autoritatii publice locale si a contractului de ipotecă
mobiliara între CEC Bank SA si orașul Bicaz
Sunt prezenţi 13 din cei 15 consilieri aleşi, absent motivat fiind
domnul consilier Butnaru Nicu și domnul Luca Cristinel, consilier demisionar.
Domnul Primar justifică urgența convocării de îndată a Consiliului Local
prin faptul că a fost comunicată instituției noastr Hotărârea nr. 5.400 din
08.08.2018 adoptată de către Comisia de autorizare a împrumuturilor locale prin
care se avizează favorabil contractarea de către orașul Bicaz a unei finanțări
rambursabile interne în valoare de 7.202.500 lei pentru realizarea unor investiții
publice de interes local, din care suma de 1.005.250 lei este destinată proiectului
,,Eficientizarea energetică a clădirilor Spitalului orășenesc <Sfântul Ierarh
Nicolae” Bicaz >” derulat prin Programul Operațional 2014-2020, iar suma de
841.614 lei pentru proiectul ,,Eficientizarea sistemului de iluminat public în orașul
Bicaz, jud. Neamț” derulat prin Programul de Cooperare Elvețiano-Român vizând
reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse,
sumă pentru care trebuie semnat până la sfârșitul acestei luni contractul de
creditare cu CEC Bank în condițiile în care a fost negociat.
Depășirea termenului conduce la inițierea între cei doi parteneri (orașul
Bicaz și CEC Bank) a altor negocieri ducând implicit la întârzierea derulării
programelor a căror cerere de finanțare sunt deja semnate.

Domnul Primar informează Consiliul local asupra stadiului existential al
celorlalte proiecte cu finanțare internă și europeană, dând asigurări că cererile de
finanțare pentru acestea vor fi semnate cât mai curând.
Domnul Primar arată că perioada de tragere a sumelor de bani aprobate ca
împrumut se întinde pe o perioadă de 3 ani, respective anii 2018, 2019 și 2020,
respectându-se calendarul aprobat de Comisia de Avizare a Împrumuturilor Locale.
Domnul Nicolae Sălăgean supune spre aprobare proiectul ordinei de zi care
este aprobat cu unanimitatea voturilor celor prezenți.
Se dă cuvântul președintelui de ședință, domnul Apopei Mihai care preia
lucrările acesteia.
Președintele de ședință prezintă proiectul de hotărâre privind semnarea
contractului de credit pentru investitii în valoare de 7.202.500 lei, a contractului
de ipoteca asupra creantelor rezultate din veniturile bugetare ale autoritatii
publice locale si a contractului de ipoteca mobiliara intre CEC Bank SA si orașul
Bicaz.
Nu sunt discuții pe marginea proiectului de hotărâre (primarul orașului
explicând pe larg, la începutul ședinței, necesitatea aprobării cât mai urgente a unei
hotărâri de consiliu local în acest sens).
Supus la vot proiectul de hotărâre este aprobat cu unanumitatea voturilor
consilierilor prezenți la ședință, respectiv 13 consilieri.
Nu mai sunt discuții.
Președintele de ședință declară lucrările acesteia închise.
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