ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
ORAŞUL BICAZ
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL
al ședinței extraordinare din 12.03.2018

Consiliul Local al oraşului Bicaz s-a întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi 12 martie 2018, orele
15.00, în sala de şedinţe de la parterul blocului ANL din str. Piatra Corbului nr.13 A, fiind convocat prin
dispoziţia primarului nr. 59 din 07.03.2018, cu următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor legate de proiectul <Eficientizarea energetică
a clădirilor Spitalului orășenesc ,,Sfântul Ierarh Nicolae” Bicaz, județul Neamț> – Axa prioritară 3,
Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea B, Apel de proiecte POR/2016/3/3.1/B/.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării unor obiective de investiții la Spitalul orășenesc
“Sf. Ierarh Nicolae Bicaz”, necesar în vederea asigurării condițiilor de acreditare.
Sunt prezenţi 13 consilieri din cei 15 în funcţie, domnul primar Nicolae Sălăgean, secretarul
oraşului, domnul Ioan Spiridon și personal din aparatul de specialitate al primarului.
Lipsesc motivat, domnii consilieri Apostolescu Dumitru Daniel și Butnaru Nicu.
Domnul Primar Nicolae Sălăgean justifică urgenţa convocării Consiliului Local, și prezintă
ordinea de zi, solicitând suplimentarea ei cu al treilea proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de
Parteneriat încheiat intre orașul Bicaz și Clubul de Șah Bicazul pentru organizarea concursului de șah
,,Cupa Orașului Bicaz Ediția a IX-a, 2018’’.
Se aprobă suplimentarea ordinei de zi.
Domnul primar supune apoi aprobării Consiliului Local, ordinea de zi în ansamblul ei conţinând
inclusiv proiectul introdus, cu numărul 3, iar aceasta este aprobată cu votul unanim al consilierilor
prezenţi.
În ceea ce privește proiectul nr. 1, domnul primar explică consiliului local faptul că am intrat în
etapa de precontractare a acestui proiect european și datorită modificărilor apărute se impune emiterea
unei noi hotărâri de consiliu local cu valoarea modificată și documente reactualizate. Totodată, este
informat consiliul local și de faptul că în bugetul Consiliului Județean Neamț sunt incluși bani pentru
proiectele europene ce privesc spitalul orășenesc Bicaz și respectiv acreditarea lui.
În același timp inclusiv Heidelberg Cement a pus la dispoziție pentru acreditarea spitalului, suma
de 14.000 lei.
Domnul consilier Mihăiță Istrate, preşedintele de şedinţă, preia conducerea şedintei şi prezintă
proiectul nr. 1.
Nu sunt discuţii. Supus la vot, proiectul nr. 1 este aprobat cu votul pentru al unanimităţii
consilierilor prezenţi.
Domnul preşedintele de şedinţă, prezintă proiectul nr. 2.
Nu sunt discuţii. Supus la vot, în condiţiile legii, proiectul nr. 2 este aprobat cu votul pentru al
unanimităţii consilierilor prezenţi.
Domnul preşedintele de şedinţă, prezintă proiectul nr. 3.
Domnul consilier Mărăscu Claudiu Constantin întreabă ce reprezintă suma de 15.000 lei.
Domnul Primar îi răspunde că există un buget explicit în cererea de finațare.
Domnul Mărăscu afirmă că este un sport ce ar trebui canalizat mai mult spre pasiune.
Domnul Zafton răspunde că premiile se acordă conform Regulamentelor Federațiilor
Internaționale, iar suma respectivă include pe lângă premii, taxe de omologare și transmiterea live a
concursurilor.
Domnul Florea e de părere că un asemenea eveniment este spre cinstea orașului nostru și ar fi de
bun augur să fie mediatizat.

Domnul primar afirmă că odată cu acest concurs s-au epuizat locurile de cazare în orașul Bicaz.
Având în vedere că se promovează orașul Bicaz, domnul consilier Luca Cristinel, susține acest
eveniment.
Se supune la vot proiectul nr. 3 care este aprobat cu 9 voturi pentru și 4 abțineri.
Se aduce în discuție un aspect foarte important din oraș și anume: gestionarea câinilor fără stăpân.
Domnul Primar consideră că problema câinilor fără stăpân, a devenit problema nr.1 pe ordinea de
zi a domniei sale și va face tot posibilul ca în cel mai scurt termen să rezolve această situație prin
contractarea unui serviciu de ecarisaj cu o firmă specializată in acest sens.
Cu această ocazie, domnul Istrate Mihăiță solicită un raport al Poliției Locale vis-a-vis de acest
aspect și nu numai. Tot domnul Istrate afirmă că un anume teren din Cheiță este ocupat abuziv iar dânsul
este de părere că terenul respectiv ar fi ideal să fie folosit ca și adăposturi pentru câini. Domnul primar îi
răspunde că pe terenul cu pricina nu este nici canalizare și nici lumină, informând consiliul local că
suntem în procedura de achiziție a unui pistol de tranchilizare ce urmează a fi pus la dispoziția medicului
veterinar.
Tot domnul primar afirmă că din cele 78 de comune din județ nici una nu are adăpost pentru câini
deși unele au o pondere a populației mai mare decât locuitorii orașului Bicaz.
Domnul consilier Matasă Iulian vine cu propunerea să se înființeze în orașul Bicaz, un adăpost
pentru câini.
Domnul Ursu, susține că locul cel mai potrivit pentru amenajarea adăpostului pentru câini, ar fi în
Cheiță.
Domnul primar informează consiliul local de faptul că dumnealui a propus prin Asociația Orașelor
din România, ca banii alocați ONG-urilor să fie folosiți inclusiv pentru evidența și gestionarea câinilor
fără stăpâni.
Domnul Oprea afirmă că în perioada când meseria de hingher era oficială stârpirea câinilor fără
stăpân era mult mai ușoară.
Se avansează discuția referitoare la Programul Centenarului Marii Uniri și se declară ședința
închisă.
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