ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
ORAŞUL BICAZ
CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL
al şedintei extraordinare din 20 mai 2019
Consiliul local al oraşului Bicaz s-a întrunit în şedinţă extraordinară astăzi
20 mai 2019, orele 15,00, în sala de şedinţe de la parterul blocului ANL din str.
Piatra Corbului nr. 13 A, fiind convocat prin dispoziţia Primarului nr. 82 din
17.05.2019, având pe ordinea de zi Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării
obiectivului de Investitii ,,Extindere reţea gaze naturale presiune redusă din PE,
Oraş Bicaz, judeţul Neamţ, pe străzile: 22 Decembrie, Republicii, Crăsniţei,
Paltinului, Codrului, Aleea Florilor, Aleea Dorului, Plaiului, Ghiocelului, Capşa,
Bistriţei, Dumbravei, Mioriţei” şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei.
Sunt prezenţi 14 din cei 15 consilieri aleşi, absent motivat fiind domnul
consilier Matei Victor.
Domnul primar Nicolae Sălăgean prezintă ordinea de zi şi o supune la
vot, iar aceasta este aprobată cu votul pentru al unanimităţii consilierilor prezenţi.
Doamna preşedinte de şedinţă, Popescu Iulia preia conducerea şedinţei
şi prezintă proiectul aflat pe ordinea de zi.
Domnul primar informează Consiliul că valoarea totală a proiectului este
de 1.301.448,79 lei (cu TVA inclus) din care, Obiectivul 1 are valoarea de
183.481,20 lei (cu TVA inclus), iar Obiectivul 2 are valoarea de 1.117.967,59 lei
(cu TVA inclus).
Domnul consilier Oprea Dragomir ia cuvântul, arătând că este bucuros
că se se va realiza alimentarea cu gaze a cartierelor Ciungi şi Capşa, infomând
Consiliul că cetăţenii sunt nerăbdători să-şi alimenteze locuinţele cu gaz.
Domnul viceprimar Butnaru Nicu este de părere că valoarea proiectului
ar putea fi mai mică, întrucât Delgaz Grid va contribui cu 10% din valoarea lui.
Nu mai sunt alte discuţii.
Supus la vot, proiectul de pe ordinea de zi este aprobat cu votul pentru al
unanimităţii consilierilor prezenţi.
Doamna preşedinte de şedinta declară şedinţa închisă.
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