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CONSILIUL  LOCAL AL ORAŞULUI BICAZ 
 

PROCES VERBAL 
al  şedinţei extraordinare din data de  

 03.10. 2019 orele 15,00 
 
 
          Consiliul local al oraşului Bicaz s-a întrunit în şedinţă extraordinară, azi 03.10.2019, 
orele 15,00, în  sala de şedinţe de la blocul ANL, fiind convocat, de îndată, prin  dispoziţia 
Primarului nr. 205 din 02.10. 2019, cu următoarea ordine de zi: 
 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al oraşului Bicaz pe anul 
2019; 
 2. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local, în 
vederea constituirii Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii Educaţiei în anul şcolar 
2019-2020, la Şcoala Gimnazială ,,Regina Maria’’ Bicaz.     
          Sunt prezenţi 14 din cei 15 consilieri, absent motivat de faptul că este în timpul 
serviciului, fiind domnul consilier  Matei  Victor. 
          Este prezent domnul primar Nicolae Sălăgean, însoţit de personal din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului. 
          Domnul primar prezintă ordinea de zi, motivând că cele două hotărâri sunt urgente, 
primul proiect implicând introducerea în bugetul local a banilor atribuiţi de Guvern, prin 
Consiliul Judeţean Neamţ, pentru echilibrarea bugetului local, iar proiectul nr. 2 implicând 
completarea Comisiei pentru Evaluarea şi  Asigurarea Calităţii Educaţiei din cadrul Şcolii 
Gimnaziale ,,Regina Maria’’ Bicaz.     
 Supune la vot ordinea de zi, iar acesta este aprobată cu votul pentru al unanimităţii 
consilierilor prezenţi. 
         Domnul consilier Zafton Duimitru- Cristian, preşedinte de şedinţă, preia conducerea 
şedinţei şi prezintă  proiectul nr.1.  
         Domnul primar Nicolae Sălăgean informează Consiliul  că suma de un milion lei a 
fost acordată Oraşului Bicaz de către Consiliul judeţean Neamţ, ţinându-se cont că din 
bugetul nostru local este susţinut Spitalul ,,Sfântul Ierarh Nicolae’’ care, deşi are statut de 
spital orăşenesc, deserveşte toată Valea Muntelui, fără ca bugetele comunelor din zona 
montană să contribuie la întreţinerea şi funcţionarea acestuia. De asemenea, Serviciul de 
evidenţă informatizată a persoanei Bicaz, deserveşte toată  zona montană. Referitor la 
suplimentarea cheltuielilor privind bursele acordate elevilor Liceului Carol I Bicaz cu suma 
de 12.000 lei şi a cheltuielilor privind bursele acordate elevilor la Şcoala Gimnazială   
,,Regina Maria’’ Bicaz, cu surma de 13.000 Iei, domnul consilier Mărăscu Claudiu întreabă 
care sunt criteriile de acordare a burselor, iar doamna contabil şef  Ruscanu Dumitriţa îi 
răspunde că institutiile şcolare  vor  adopta un regulament. 
        Domnul primar informează Consiliul că s-au alocat bani şi pentru achiziţionarea unei  
camere video pentru filmarea şedinţelor de consiliu local, dar că urmează să stabilim cine 
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se va ocupa de înregistrarea şi transmiterea sedintelor şi se afirmă că este mai util a se 
achiziţiona şi monta camere video la punctele de colectare a deşeurilor menajere. 
        Domnul consilier Istrate Mihăiţă apreciează că este bine să se înregistreze şedintele  
consiliui local, pentru informarea cetăţenilor. Atât domnul consilier Oprea Dragomir cât şi 
domnul consilier Zafton Dumitru-Cristian (preşedinte de şedinţă) apreciază ca fiind utilă şi 
necesară achiziţionarea unei camere video pentru filmarea şedintelor consiliului local, restul 
consilierilor neexprimându-și părerea în această privință. 
      Se supune la vot proiectul nr.1, iar acesta este aprobat cu votul pentru al unanimităţii 
consilierilor prezenţi. 
      Domnul preşedinte de şedinţă prezintă proiectul nr.2. Propune ca votul sa fie 
deschis, iar consilierii sunt de acord, în unanimitate. 
      Domnul  consilier Apopei Mihai propune ca reprezentant al Consiliului Local, în 
vederea constituirii Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii Educaţiei în anul şcolar 
2019-2020, la Şcoala Gimnazială ,,Regina Maria’’ Bicaz să fie domnul consilier Oprea 
Dragomir. Nu mai sunt  alte propuneri. 
      Supusă la vot, candidatura domnului Oprea Dragomir este aprobată cu 12 voturi 
pentru şi 2 abţineri ( Istrate Mihăiţă şi Oprea Dragomir).  
       Domnul primar informează Consiliul că în ziarul județean ,,Vestea’’ din 3 octombrie 
2019 a apărut un articol intitulat ,, Document bombă! Ieşenii de la Apavital către un UAT din 
Neamţ: „Dacă vă preluăm noi, plătiţi 30 de luni acelaşi preţ ca la Apaserv şi, tot voi, 
suportați investiţiile neamortizate!”, articol care explică dezavantajele unei eventuale  
rezilieri a  contractului de delegare a serviciului de alimentare cu apă  şi canalizare încheiat 
cu Apa Serv SA Piatra Neamt, problemă  care  s-a discutat în una din şedinţele anterioare 
de consiliu local. 
    Nemaifiind probleme de discutat, domnul preşedinte de şedinţă  declară şedinţa 
închisă. 
 
  PREŞEDINTE DE ŞEDINTA                                 SECRETAR GENERAL   
    Dumitru- Cristian Zafton                                      Adriana Marinela Pop –Răzbuc 
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