
corbului nr,13 A, fiind convocat prin dispozilia primarului
urmdtoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotdrdr6 privind aprobarea Studiului de
tehnico-economice 9i a Indic;atorilor tehnico-economici. inclu
sumard a investitiei, pentru proiectul <Reabilitare, Moderniz
Integrat al Spitalului Orase,nesc,,Sf. lerarh Nicolae,, Bicaz

'

RO,MANIA
JUDEIJUL NEAMT
oRA$UL BTCAZ

CONSILIUL LOCAL
'

!

PROCES VERBAL
al gedinei extraordinare din 18.10,201

European <Reabilitare, Mctdernizare si Dotare Ambu
Ordgenesc,,Sf. Ierarh Nico,lae,, Bicaz, judetutNeamF, mot
aprobarea studiului de oportunitate, a Documentaliei tehnicr
tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea suma
nrntantvr vtvvL,

Valoarea totalS a acestui proiect este de 6.299.03g,6
partea oragului Bicaz, este de 2% din aceastd sumd,

Domnul primar prezintd ordinea de zi, gi o supune ap
iar aceasta este aprobatd cu vo-tul unanim al consilierilor pre

Domnul consitier Apopei Mihai, pregedintele de
gedintei gi prezintd proiectul nr. 1.

Consiliul Local al oragrtlui Bicaz s-a intrunit in sedinl
octombrile 2018, orele 15,00, in sala de gedinle de la parterui

Sunt prezen[i 13 consilieri din cei ;14 in funclie, domn
secretarul oragului, domnul lcan Spir:i$on, presa gi personal d
primarului,

Lipseqte motivat, domnul consilier Bulai Daniel,
Domnul Primar Nicolae Saldgean justifica urgenla

anun!6nd cd s-au finalizat toate documentele ce trebur

Domnul lstrate Mihailii intreabd valoarea sumei totale I proiectului avdnd in vedere
ca nu au fost atagate anexele cu devizul general de lucrdri, lalproiect,

listarea anexelor cu devizul 5;eneral, s-a hotdrAt ci dacd, cin{va dintre consilieri doregte
sd studieze anexqfe cu devlaul general ce include ruru tofala aferenti proiectului, le

Domnul secretar ii rispunde cd datoritd volumului foartti mare de hdrtie ce necesita

gasegte|adosaru|desedin{ii,aici.|asecretar..

.1".i
', : .l

l

extraordinard, astdzi 1B

bloculuiANL din str, Piatra
r. 175 din 15,10.2018, cu

nitate, a Documentatiei
v anexa privind descrierea

si Dotare Ambulatoriu
judetul Neamt>"
primar Nicolae Sdldgean,
aparatul de specialitate al

vocdrii Consiliului Local,

depuse pentru proiectul

lntegrat al Spitalului
nd faptul cd este necesar
onomice 9i a Indicatorilor

a investitiei, pentru acest

mii lei, iar cofinantarea din

aprobdrii Consiliului Local,

ti.
inti, preia conducerea



Nemaifiind alte dis

cu votul pentru al unanimi

Domnul Oprea in
domnul primar ii rdspundel

sa fie verificate, iar apoi s
Dupa verificare, u

Domnul viceorimar
durat I luni pAnd s-au

Domnul primar

depuse, si anume:

1. Eficientizarea s
granduri elveliene,

2. Reabilitare strdz
3. Proiectul cu privi

care este gi semnat deja.

4. Proiectul cu

semnat qi acesta.

Domnul Oprea

conditiile de 2%, sunt
Domnul primar an

in plen a consiliului local

desfigura activita!i

Tot domnul primar

de nagtere a Reginei Mari

a aprobat atribuirea denu

respectiv5, se va desfdsu
din !ari precum gi din strai

PRE$EDINTE DE
APOPEI MIHAI

{ii, supu's'la vot, in,condi[iile legii, proiectul nr. 1 este aprobat
ii consil ieiiloi piezenli,

bd cat dureazd termenul de elxecufie ar acestui proiect, iar
r mai sunt4Zii-ef pAni cdnd se llot depune proiectele,'u,r'anO

hotardgte daei suntindeplinite toate concjiliile din ghid,
eaza- semnaied coritractului de finatare,
Butnaru Nicu afirmd ca la celerrarte contracte de finatare au
a{clt,

ntegte consiliului local care sunt cere 4 proiecte de finatare

lui de iluminat public in orergul Bicaz-proiect finanfat prin

gi construcfie pod din beton armat peste rAul Bicaz,
la reabilitarea tern,ricd a clddiriilor spitalului ordsenesc Bicaz

!

re la reabilitarea termicd a clddir-iror Liceului carol I Bicaz,

e cd din punct de;vedere a cotei de participare a oragului,
avantajoase.

!a cb pe data de 25'octombrie, r:and ar fi trebuit sd fie sedinta
sdrbdtorim Ziua Armatei Romane iar primdria oragului va
la Monumentul Erciilor din fa{a Oasei de culturi, la ora 10,00,
un!5 c6, dat fiind faptul cd pe data de 2g octombrie este ziua

, iar printr-o hotarare de consiliu local, gcolii nr, 1 Marceni, i s-
irii de $coala Gimnaziali ,,Regina Maria', Bicaz; La data
un eveniment de ihaltd {inuta lra care vor participa gi oaspefi

Nemaifiind
te. 

l

lii , pregedinteleideclard gedinla inchisd,
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