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        Consiliul local al oraşului Bicaz  s-a întrunit în şedinţă extraordinară,  
astăzi 16 martie  2018, orele 13,00,  în sala de şedinţe  de la parterul  
blocului  ANL din str. Piatra Corbului nr.13 A,  fiind convocat, de îndată,  
prin dispoziţia  primarului nr. 60  din15.03.2018, cu  următoarea  ordine de 
zi: 
        - Proiect de hotărâre privind asigurarea achiziţionării serviciilor de 
ecarisaj pentru câini fără stăpân din categoria femele, câini bolnavi sau 
agresivi.  
         Sunt prezenţi  12 din  cei 15 consilieri aleşi, absenţi motivat  fiind 
domnii consilieri Branişte Bogdan, Butnaru Nicu şi Ursu Viorel. 

         Sunt prezenţi, de asemenea, domnul primar Nicolae Sălăgean  şi alte 
persoane din aparatul de specialitate al primarului. 

         Domnul primar Nicolae Sălăgean arată că s-a convocat de îndată, în 
şedinţă extraordinară, Consiliul local, întrucât proiectul ce se va supune 
dezbaterii are caracter urgent (achiziționarea serviciului de ecarisaj). 

         Supune aprobării consilierilor ordinea de zi,  iar aceasta este 
aprobată cu votul pentru al unanimităţii consilierilor prezenţi. 

         Înainte de a da cuvântul domnului preşedinte de şedinţă Istrate 
Mihăiţă, domnul primar anunţă Consiliul că în cadrul Programului PNDL 2 
s-a obţinut finanţarea reabilitării străzilor Energiei, Apusului, Uzinei, Muncii 
şi a podului de peste râul Bicaz,  în zona fostei fabrici de pâine, că se va 
trece la elaborarea proiectului tehnic după care,  la înscrierea în SEAP şi la 
selecţia executanţilor acestor lucrări. 

         Domnul primar informează Consiliul că unii cetăţeni din oraş, iubitori 
de animale, auzind că Primăria orașului demarează măsuri pentru 



contractarea unui serviciu de ecarisaj, adăpostesc câini  în magazii şi 
garaje şi în diverse alte locuri . Roagă pe consilierii  să depună toată 
diligența și eforturile pentru a lămuri corect cetățenii asupra măsurilor 
întreprinse și să-i convingă asupra faptului că toate acțiunile pe care le 
întreprindem sunt în beneficiul animalelor și al cetățenilor. 
        Domnul  consilier  Zafton Dummitru- Cristian arată că multi câini sunt 
în zona castelului de apă,  zona Pârâul Başei  şi  zona Baicu şi întreabă 
care va fi durata contractului, iar domnul primar îi răspunde că acest 
contract se va  încheia pe o perioadă de 1 an.  
        Domnul Matasă Iulian Traian informează Consiliul că la Ocolul Silvic 
Bicaz a fost înştiintat că pe fondul de vânătoare pot fi împușcați, în 
condițiile legii câinii sălbăticiți și cei care nu au legat la gât jujău iar  domnul 
primar  îl asigură  că va face o adresă în acest sens,  la toate Ocoalele  
Silvice de pe raza orașului  Bicaz și se va stabili în ce condiții pot fi stârpite 
aceste animale, fără a încălca dispozițiile legale în vigoare. 
        Domnul  Apostolescu D. Daniel informează  că în divese zone din 
oraş, cetăţenii dau de mâncare câinilor comunitari  lângă  curţile lor.      
        Supus la vot, proiectul ce face obiectul ordinii de zi  este aprobat cu 
votul pentru al unanimităţii consilierilor.  
        Nemaifiind alte probleme  de discutat, domnul preşedinte de şedinţă  
declară şedinţa închisă. 
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