
coNstltuL LoCAL AL ORA$ULUt B|CAZ

PROCES VERBAL
al gedinlei de Tndati dln 18.12.2018

Consiliul local al oragului Bicazjudetul Neam! s-a intrunit in gedinla de indata azi 18122018,
orele 15,00, in sala de gedinte de la parterul blocului ANL din str. Piatra Corbului nr.13 A, fiind convocat
prin dispozitia Primarului nr.232 din 1T.12.2018, cu urmdtoarea ordine de zi:

1, Proiect de hotdrdre privind constituirea fondului de rezervd pentru anul 2018,
2" Proiect de hotdrdre privind rectificarea bugetului local al oragului Bicazpe anul 2018.
Sunt prezenli 12 din cei 15 consilieri alegi, absen!i motivat fiind domnii consilieri Bulai Daniel,

Florea Constantin gi Popescu lulia,
Domnul primar Nicolae Salagean prezintd ordinea de zi gi motiveazd urgenla convocarii sedintei

de aprobare a acestor proiecte de hotdrAre, afirmAnd cd in curiul zilelor rle viieri'gi respectiv luni, am
primit o comunicare ca au fost alocate sume de bani pentru echilibarea bugetelor locale, respectiv
suma de 75000 lei primitd de la Consiliul Judefean qi suma de 360000 lei din fondul de rezervd al
Guvernului, dat fiind faptul ca sdptimana viitoare sunt doar 2 zile lucrdtoare gi ca atare insuficiente
pentru a utiliza fondul necesar primit, iar miercuri se depune bugetul rectificat la Directia Finantelor
Publice Neam! urmAnd ca sdptamAna viitoare sd existe posibilitatea utilizirii sumelor respective,

AvAnd in vedere faptul cd s-au primit aceqti bani se va constitui gi tbndul de rezerva bugetari la
nivel de 0,10/o din bugetul anului 2018 in sumd de 20.400 lei,

Supusi la vot, ordinea de zi a fost aprobatd cu votul pentru al unanimitalii consilierilor prezen{i,
dupd care conducerera gedintei este preluata de cdtre domnul pregedinte Oe geOinla Ursu Vioiel.

Domnul pregedinte de gedintd prezinti primul proiect de hotarAre inscris pe ordinea de zi, qi
anume constituirea fondului de rezervd in valore de 20.400 lei care este aprobat in unanimitate,

Proiectul nr, 2-rectificarea bugetului local al oraqului Bicaz pentru acoperirea incasarilor din
amenzi cu cotele primite de la guvern.

Domnul lstrate MihailS intreabd din care este cauza pentru care la qedin{a de Consiliu Judelean
s-a aprobat suma de 475000 lei, iar noi am primit doar suma de 750011 lei, Se constata faptul ca
diferen{a de 400000 lei s-a primit de la inceputul anului pdnd in prezent iar influien{ele in valoare de
75000 lei s-au primit recent.

Supus la vot in condi{iile legii, proiectul nr. 2 este aprobat in unanimitate.
Domnul consilter lstrate Miheite solicitd dispozilia potrivit cireia zilele de 24 gi 3l decembne vor

fi recuparate, avAnd in vedere faptul ca obligativitatea participirii consilierilor la gedinlele de consiliu
local impune inclusiv recuperarea de citre func{ionarii publici a celor doua zile libeie date de guvern, in
accep{iunea dumnealui, iar domnul secretar rdspunde ca s-a emis deja dispozifia cu pielungirea
timpului de lucru corespunzitor pentru recuperarea zilelor de munca stabiliie ca zile libere.

Domnul pregedinte de gedinla Ursu Viorel, intreabd din ce cauza suprafa{a de teren din Cheila
este diminuata, Domnul primar ii rdspunde cd intre timp au mai fost solicitdri pentru inchirierea unei



suprafete de teren cu destinalia- amplasare chiogc suveniruri artizanat, pentru care existd deja contract
de inchiriere.

Se aduce in discufie existen{a ciii de acces, constatAndu-se faptul cd aceasti cale de acces
existd insd datoriti drumului de servitute s-a diminuat respectiva suprafa{i de teren,

Nemaifiind discutii, domnul pregedinte de gedinli declard gedinla inchisi.
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