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          Consiliul local al oraşului Bicaz  s-a întrunit în şedinţă extraordinară  
astăzi  4 aprilie 2019, orele 15,00,  în sala de şedinţe situată la parterul 
blocului ANL din str. Piatra Corbului, nr. 13 A,  fiind convocat, de îndată,  
prin  dispoziţia  Primarului  nr. 55 din 3. 04.2019, cu următoarea ordine de 
zi: - 

- Proiect de hotărâre privind aprobarea  actualizării indicatorilor  
tehnico-economici,  pentru proiectul <Reabilitare, Modernizare şi Dotare 
Ambulatoriu Integrat al Spitalului Orăşenesc „Sf. Ierarh Nicolae” Bicaz, 
judeţul Neamţ>;  

 Sunt prezenţi 12 din cei 15 consilieri aleşi, absenţi motivat fiind 
doamna Popescu  Maria Iulia, preşedinte de şedinţă, domnul Apopei 
Mihai şi domnul  Matei Victor. 
          Întrucât doamna Popescu  Maria Iulia, preşedinte de şedinţă  
lipseşte motiovat, domnul secretar Spiridon Ioan solicită consilierilor să  
aleagă  un preşedinte pentru actuala şedinţă extraordinară. 
          Domnul  viceprimar  Butnaru Nicu propune ca preşedinte de şedinţă  
să fie domnul consilier Bulai  Daniel.  
          Nu mai sunt alte propuneri. 
          Supusă la vot, propunerea ca preşedinte de şedinţă să fie domnul 
Bulai Daniel  este aprobată cu votul pentru al unanimităţii  consilierilor 
prezenţi. 
          Domnul primar Nicolae Sălăgean prezintă ordinea de zi şi o supune 
aprobării Consiliului, iar aceasta este aprobată cu votul pentru al 
unanimităţii  consilierilor prezenţi.  
         Domnul consilier Bulai  Daniel, ales preşedinte pentru actuala 
şedinţă,  prezintă  proiecul  de hotărâre ce face obiectul dezbaterii.         
         Domnul primar Nicolae Sălăgean precizează ca a convocat de 
îndată  această şedinţă,  întrucât,  în cel mai scurt timp,  hotărârea de 
consiliu, alături de alte documente,  trebuie trimisă la autoritaţile în drept.  
         Afirmă că după intrarea în vigoare a  OUG nr.114/2018, trebuie 
reactualizat devizul general al lucrării, dată fiind creşterea salariilor și 
modificarea prețurilor materialelor de construcții. 



        Întrucât condiţia a fost  să nu se modifice valoarea totală a devizului  
general, mărirea cheltuielilor s-a făcut pe seama micşorării  cheltuielilor la 
alte componente ale devizului lucrării. 
       Nu mai sunt alte discuţii. 
       Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu votul pentru al 
unanimităţii  consilierilor prezenţi. 
       Nemaifiind discuţii, domnul preşedinte de şedinţă declară şedinţa 
închisă. 
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