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         Consiliul local al oraşului Bicaz s-a întrunit în şedinţă extraordinară, azi  28.01.2020, 
ora 15,00, în  sala de şedinţe de la parterul blocului ANL din strada Piatra Corbului nr.13 A, 
fiind convocat, de îndată,  prin  dispoziţia Primarului nr. 19 din 27.01.2020, cu ordinea de zi 
 ,, Proiect de hotărâre privind încheierea unui act adiţional la contractul de credit de 
investiţii nr. RQ18081517955993 din 31.08.2018 încheiat cu CEC BANK SA’’ 
 Sunt prezenţi 13 din cei 15 consilieri aleşi, absent motivat fiind domnul consilier 
Mărăscu Claudiu  iar  domnul consilier Matei Neculai Victor, nu a răspuns convocării 
ședinței. 
 Este prezent domnul primar Nicolae Sălăgean, însoţit de persoane din cadrul 
aparatului său de specialitate.  
            Domnul primar Nicolae Sălăgean prezintă ordinea de zi şi o supune aprobării, iar 
Consiliul Local, o aprobă cu votul pentru al unanimităţii consilierilor prezenţi. 
            Domnul preşedinte de şedinţă, Matasă Iulian Traian preia conducerea şedinţei  şi 
prezintă proiectul de hotărâre ce face obiectul ordinei de zi.   
            Domnul consilier Istrate Mihăiţă întreabă pe doamna Dumitriţa Ruscanu, şef serviciu 
financiar contabil, care este impactul financiar al creşterii dobânzii de la 0,58% la 2%, iar 
doamna Ruscanu îi răspunde că faţă de forma iniţială  a contractului, impactul financiar este 
de circa 500.000 lei (RON), dar că a făcut demersuri şi la alte bănci şi nicio bancă în afară 
de CEC Bank SA nu oferă condiţii de creditare mai avantajoase.  
            Domnul consilier Istrate Mihăiţă apreciază că majorarea dobânzii s-ar datora faptului 
că nu s-au ,,tras’’ banii la termen, iar  doamna Ruscanu îi răspunde că nu acesta este 
motivul, motivul real fiind schimarea condiţiilor de creditare de pe piaţa financiar-bancară. 
 Domnul consilier Istrate Mihăiţă apreciază că e greşit să se schimbe clauzele în 
timpul execuţiei contractului, ceea ce echivalează cu ,,schimbarea regulilor  în timpul  
jocului’’  şi precizează că din punctul de vedere al liberalilor, cei 500.000 lei, cât reprezintă 
impactul financiar al modificării contractului de credit, ar constitui bani pentru finanţarea 
campaniei electorale, iar opoziţia se va abţine de la vot, din acest motiv. 
            Domnul primar Nicolae Sălăgean apreciază afirmaţia ,,că banii s-ar folosi în 
campanii electorale’’ este una ca fiind periculoasă și nereală. 
            Domnul Istrate Mihăţă apreciază că se datoreză lipsei  de competenţă faptul că  nu 
s-au ,,tras’’ banii la timp pentru execuţia lucrării de alimentare cu gaz metan a cartierului 
Capşa, iar domnul primar afirmă că  nu este de acord cu această  apreciere şi precizează  
că impiedimentele care s-au ivit la această lucrare nu ţin de competenţa  sau incompetenţa 
administraţiei locale, motivele fiind obiective şi exterioare puterii de decizie a organelor 
administrative locale.  



 Domnul Istrate Mihăiţă apreciază ca actualul executiv a avut în ultimii 3 ani toate 
pârghiil administrative şi politice să poată executa alimentarea cu gaz a cartierului Capşa,  
lucrare despre care actuala administraţie a afirmat cândva că va fi gata  la 1 decembrie 
2019. 
 Domnul primar afirmă  că e strict necesar să asigurăm cota de cofinanţare pentru 
lucrările începute şi care urmează a se executa, că CEC-ul ne-a asigurat împrumutul cel 
mai avantajos în raport cu alte bănci şi că dobânda e mai mică decât cea de la creditul 
contractat anterior de Oraşul Bicaz, în anul 2011. 
 Domnul Istrate Mihăiţă afirmă că a venit la şedinţă să asigure un cvorum, iar domnul 
primar îi reproşează că acest cvorum nu este în favoarea primarului, ci este în favoarea 
Orașului Bicaz şi a cetăţenilor.    
 Domnul consilier Apopei Mihai, precizează că orice membru al consiliului local care 
se va opune acestui proiect,  va purta răspunderea neexecutării  lucrărilor pentru care s-a 
încheiat contractul de împrumut, iar domnul Istrate Mihăiţă îi reproşează că asta nu 
înseamnă că trebuie să voteze proiectul cu orice preţ. 
 Domnul Istrate Mihăiţă întreabă  ce s-ar întampla dacă am ,,trage’’ toţi banii mâine, 
iar domnul primar îi răspunde că nu pot fi ,,traşi’’ toţi banii deodată, că ,, tragerile’’  au loc 
conform unui grafic dinainte stabilit, iar comisia care se ocupă de aprobarea/avizarea 
împrumuturilor  (CAIL) controlează  nivelul periodic de îndatorare al statului şi al UAT-urilor  
şi nu a aprobat tragerea banilor decât în etape, conform unui grafic. 
            Domnul viceprimar Butnaru Nicu, informează Consiliul că parte din banii investiţi  
s-au recuperat deja, întrucât pentru lucrările din strada Bistriţei s-a obţinut finanţare PNDL, 
aşa încât 10 mld (lei vechi) nu au mai fost alocaţi pentru strada Bistriţei. 
             Doamna Dumitrita Ruscanu, şef  serviciu financiar- contabil, asigură Consiliul că a 
încercat şi alte variante de creditare, dar că nu a obţinut alte condiţii mai avantajoase decât  
la CEC Bank, iar domnul primar ţine să informeze Consiliul că s-au înrăutăţit condiţiile de 
creditare şi că au crescut dobanzile pe piaţa interbancară. 
             Domnul viceprimar Butnaru Nicu aduce în atentie că în cazul neplăţii procentelor de 
cofinanţare din bugetul local, vor fi de rambursat foarte mulţi bani primiti din fonduri 
europene, iar CEC Bank oferă cele mai avantajoase condiţii de creditare. 
             Supus la vot, proiectul aflat pe ordinea de zi a fost aprobat cu 11 voturi pentru şi 2 
abţineri în persoanele domnilor consilieri Istrate Mihăiţă și Mătasă Iulian Traian.  
Nemaifiind alte discuții se declară şedinţa închisă, iar consilierii, împreună cu domnul primar 
şi aparatul său de specialitate, rămân în sală pentru o şediţă în legătură cu stabilirea 
tarifelor  la deşurile menajere. 
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