ROMANIA
JUDETUL NEAMT

oRAguL BtcAz
CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL
al gedintei extraordinare din I ianuarie 201g
Consiliul local al oragului Bicaz s-a intrunit in gedinld ordinard astdzi 8 ianuarie z1jg,
orele 15,00, in sala de gedinle situati la parterul bloculuiANL din str. Piatra Corbului nr. 13,
fiind convocat prin dispozitia Primarului nr.1 din 4.01.2019, cu ordinea dezi:

,,Proiect de hotardre privind acoperirea definitivd a deficitului bugetar al anului 201g,
reportarea gi aprobarea utilizdrii excedentului bugetului local, in exercliul financiar al anului
201 9".

Sunt prezenli 14 din cei 15 consilieri alegi, absent motivat fiind domnul consilier Za,fton-

Dumitru- Cristian.
Este prezent domnul primar Nicolae SdlSgean, insolit de personal din cadrul aparatului
sdu de specialitate ( printre care, doamna Ruscanu Dumitrila, gef serviciu financiar- contabil).
Domnul primar prezintd ordinea de zi gi o supune aprobdrii consilierilor, iar aceasta este
aprobati cu votul pentru al unanimititii consilierilor prezenli, dupd care, conducerea sedintei
este preluatd de domnul Ursu Viorel, pregedinte de gedinld.
Domnul pregedinte de gedinld, Ursu Viorel prezinti proiectul de hotdrAre aflat pe ordinea
de zi.
Doamna Ruscanu Dumitrila, gef serviciu financiar
contabil, face precizdri privind
acoperirea definitivd a deficitului bugetar al anului 2018, reportarea gi aprobarea utilizirii
excedentului bugetului local, in exercifiul financiar al anului 2019, ardtAnd cd hotdrArea de
copnsiliu local este urgentd, trebuind depusi la Trezoreria Bicaz, care va face transferul
banilor in conturile destinate, dupd care va confirma in scris transferul lor, urmAnd ca apoi,
sd se facd plata salariilor pe luna decembrie 2018.
Domnul primar face o prezentare
proiectelor pe anul 2019, ardtAnd cd ele sunt in
diverse stadii, pentru unele s-a oblinut finantarea, iar pentru altele urmeazd a se organtza
licitalia de atribuire a lucrdrilor.
Domnul consilier Matei Victor il ingtiinleazd pe domnul primar
a solicitat unele
documente de la juristul primdriei, care i-au fost inaintate foarte tArziu, unele deloc, desi legea
spune cu totul altfel (10 zile de la solicitare - pentru consilieri) iar domnul primar ii rdspunde
este un singur salariat la eliberare documente arhivd, care este uneori aglomerat, ca de
altfel, to!i salariatii.
ll asiguri pe domnul Matei Victor cd va discuta cu persoanele responsabile cu eliberarea
acestor documente, pentru a fi mai active in ceea ce privegte eliberarea documentelor.
Nemaifiind alte disculii, domnul pregedinte de gedinld declard gedinla inchisd.

-

a

ci

ci

PRE$ED|NTE DE $EDtNTA
Viorel URSU

SECRETAR

Av. Vasile TARANU

