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coNstLtuL LocAL AL ORA$ULU| BTCAZ

PROCES VERBAL
al $edintei extraordinare

din 9 august Z01B

Consiliul local al ora$ului Bicaz s-a intrunit in gedinla extraordinard
azi 9 august 2018, orele 1s,00, ?n sala de gedinle de la parlerul blocului

ANL, din str. Piatra Corbului, fiind convocat, de indat5, prin dispozitia primarului
nr.12518.08,2018, cu urmitoarea ordine de zi:

,,Proiect de hotdrdre privind aprobarea implementdrii proiectului "Lucrdri de realizare
a infrastructurii de proteclie impotriva inundaliilor pe Pdraul Bisericii si p1raut Ba;ei,
Localitatea Bicaz, Judetul Neaml"

Sunt prezenli 14 din cei 15 consilieri alegi ( domnul Luca Cristinel avdnd cerere
de demisie).

Domnul primar Nicolae Sdldgean prezintd proiectul de pe ordinea de zi , ardtAnd
cd a convocat de indata Consiliul local, in gedinta extraordinard, intrucAt proiectul
trebuie aprobat urgent 9i depus la sediul Grupului de Acliune Locald Ceahldu.

Supune la vot, ordinea de zi, iar aceasta este aprobatd cu votul pentru al
unanimitdlii consilierilor prezenli, dupa care domnul primar ii incredinleazd
conducerea gedintei domnului pregedinte de gedinld Apopei Mihai.

Domnul pregedinte de gedinfa prezintd proiectul ce face obiectul ordinii de zi.
Nu sunt discutii.
Supus la vot, proiectul de pe ordinea de zi este aprobat cu votul pentru al

unanimitatii consilierilor prezenti.
in continuare, domnul primar face o prezentare a stadiului proiectelor in curs,

aratdnd cd, in ceea ce privegte proiectul privind modernizarea iluminatului public
s-a ajuns la faza depunerii de oferte, iar ofertantii vor prelua atdt proiectarea cat 9i
execu!ia.

in cadrul PNDL se vor moderniza 5 strdzi 9i podul peste rdul Bicaz, urmeazd a fi
semnat contractul de finanlare a lucrdrilor de la Liceul Carol I Bicaz, se lucreazd la
Ambulatoriul integrat al Spitalului ordgenesc Bicaz, suntem in fazd avansatd de
negociere a contractului de imprumut cu CEC, in condilii avantajoase, cd se e va
moderniza alimentarea cu energie electricd a spitalului, cd sunt in fazd avansatd 9i
lucrarile la ambulatoriul integrat al spitalului, Se va alimenta cu gaz metan strada
Bistrilei, se va reabilita po(iunea de drum dintre satele Secu gi lzvorul Alb, se va
rezolva alimentarea cu apd la satele lzvorul Alb si Potoci. Ministrul sanatdlii , care a
vizitat spitalul, a promis cd va asigura o finanlare de 400.000 lei pentru achizilionarea
de aparaturd performatd la spital.



Domnul lstrate Mihaite intreabd dacd e vorba de Radiologie, iar domnul primar aratd
cd se va achizitona un ecograf la unitatea de primiri urgenle gi se vor face si o serie
de alte modernizari.
Domnul Matasd lulian Traian se interseazd de drumul lzvorul Alb - Secu, ardtand
cd in periada ploilor, maginile de pompieri se impotmolesc in ndmol, cd o conducta
de apd din zond e spartd gi c6 trebuie gasita cat mai repede o solulie.
Domnul primar ii rdspunde cd impreund cu consilierii vor gasi solulia cea mai potrivitd
vis a vis de administrarea conductei de apd de acolo.
Domnul Matasd lulian afirmd cd sunt solutii de brangare individuala , iar domnul
primar afirmd cd va studia problema, buldoexcavatorul va putea fi utilizat, iar omul
de pe buldoexcavator va veni din concediu. Domnul primar aratd cd va discuta cu
Directia Silvica, pentru toaletarea copacilor de pe marginea drumuilui, sd poatd
patrunde soarele 9i sd usuce drumul. Domnul lstrate Mihete il intreaba pe domnul
primar dacd ARCADI Grup SRL a fdcut proiectul, iar domnul primar ii rdspunde cd a
realizal partea tehnicd de cadastru 9i mai are de fdcut partea de hidro. Domnul lstrate
Mihaita afirmd cd trebuie gdsita o solulie cu parcarile din orag gi din zona baraj. Este
de pdrere cd strada din spatele hotelului Ceahlau ar trebui sa aibd nume distinct, iar
domnul primar ii raspunde ca acest lucru se va discuta in comisia rutierd.
Domnul lstrate Mihaita aratd cd, intrucAt in urma accidentului cu terasa cazutd din
comuna Ceahldu, persoanele accidentate au fost duse cu ambulanla la TArgu Mureg,
iar la Bicaz a fost internata numai o singura persoand, in mass- media s-a vehiculat
ideea cd spitalul nu ar avea capacitatea de a trata pacienlii. Domnul Oprea Dragomir
afirmd cd a fost optiunea acestora sa meargd ra Tdrgu Mureg.
Domnul primar, in incheiere informazd consiliul c5, pentru cofinanlarea proiectelor
urgente, va mai urma o rectificare de buget.
Nemaifiind probleme de discutat, domnul presedinte de gedinld dectard gedinla
inchisd .
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