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       Consiliul Local al oraşului Bicaz  s-a întrunit în şedinţă extraordinară, convocată de îndată pentru data de 
astăzi 12 septembrie  2018, orele 15.00, în sala de şedinţe  de la parterul  blocului ANL din str. Piatra Corbului 
nr.13 cu următoarea  ordine de zi propusă: 
 

• Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale pentru obiectivul de investiţii <Reabilitare, 
Modernizare si Dotare Ambulatoriu Integrat al Spitalului Orasenesc „Sf. Ierarh Nicolae” Bicaz, judetul 
Neamt> 

• Proiect de hotărâre privind  aprobarea rectificării  bugetului local  al  oraşului  Bicaz  
 
        Sunt prezenţi 13 consilieri din cei 14 în funcţie. 
 Lipsește motivat, domnul consilier Istrate Mihăiță. 
 Domnul Primar Nicolae Sălăgean justifică urgenţa convocării Consiliului Local: 

- returnarea sumei de 177 mii lei cheltuiți cu lucrăti executate la spitalul orășenesc ,,Sf. Ierarh Nicolae” 
Bicaz și introducerea acesteia în bugetul local pentru a fi folosită la cofinanțarea proiectului <Reabilitare, 
Modernizare si Dotare Ambulatoriu Integrat al Spitalului Orasenesc „Sf. Ierarh Nicolae” Bicaz, judetul Neamt>; 

- aprobarea de urgență a Notei conceptuale pentru realizarea obiectivului menționat mai sus întrucât 
termenul de depunere a proiectului este pe ultima sută de metri. 

S-a făcut această shimbare de ultim moment deoarece prin returnarea banilor pentru lucrările efectuate la 
spital se asigură partea de cofinanțare a proiectului care, prin această shimbare devine mult mai mica (aproximativ 
2% din valoarea proiectului). 

Domnul primar prezintă ordinea de zi și o supune apoi aprobării Consiliului Local.   Ordinea de zi este 
aprobată cu votul unanim al consilierilor prezenţi. 

 Se dă cuvântul președintelui de ședință care prezintă punctul 1 înscris pe ordinea de zi: 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale pentru obiectivul de investiţii <Reabilitare, 
Modernizare si Dotare Ambulatoriu Integrat al Spitalului Orasenesc „Sf. Ierarh Nicolae” Bicaz, judetul Neamt> 

Nu sunt discuții.  
Supus la vot proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate de voturi. 

 Președintele de ședință prezintă punctul 2 al ordinei de zi: Proiect de hotărâre privind  aprobarea 
rectificării  bugetului local  al  oraşului  Bicaz. 
     Nu sunt discuții pe marginea proiectului de hotărâre supus dezbaterii. 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre și este adoptat cu votul unanim al consilierilor prezenți. 

Nemaifiind discuții președintele de ședință declară lucrările acesteia închise. 
 
Președinte de ședință                                                               Secretarul or. Bicaz 

     Mihai Apopei                                                                        Ioan Spiridon 
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