
 

 

PROCES VERBAL 
al şedinţei de îndată din data de  

 22.08. 2019, orele 15,00     
    

 
 
          Consiliul local al oraşului Bicaz s-a întrunit în şedinţă  extraordinară, azi 29.07.2019, în sala 
de şedinţe de la blocul ANL, fiind convocat de îndată, prin dispoziţia Primarului nr. 149 din 
21.08.2019, cu următoarea ordine de zi: 

,,Proiect de hotărâre privind  neasumarea responsabilităţilor organizării procedurii de 

atribuire  a contractelor/acordurilor cadru privind achiziţia produselor aferente programului şi a 

contractelor/acordurilor cadru  de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative la nivel 

local potrivit pct. 1.4.-1.6.  din cap.I al anexei nr.6 la H.G. nr.640/2017’’. 

         Sunt prezenţi 12 din cei 15 consilieri aleşi, absenţi motivat fiind consilierii Branişte Bogdan, 
Florea Constantin şi Butnaru Nicu (viceprimar). 
          Este prezent, de asemenea, domnul primar Nicolae Sălăgean, însoţit de personal din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului. 
          Domnul primar Nicolae Sălăgean supune la vot ordinea de zi, iar consilierii o aprobă cu 
votul pentru al unanimităţii consilierilor prezenţi. 
          Domnul consilier Bulai Daniel, preşedinte de şedinţă, preia conducerea şedinţei şi prezintă 
proiectul de hotărâre ce face obiectul ordinei de zi. 
          Domnul primar Nicolae Sălăgean afirmă că a propus neasumarea responsabilitatilor 
organizării procedurii de atribuire a contractelor privind alimentele pentru elevi, din lipsa de 
personal care să se ocupe de această procedură. 
          Domnul consilier Matei Victor este de părere că ar fi trebuit să ne propunem asumarea 
responsabilităţilor organizării acestei proceduri, aşa încât, controlul calităţii produselor 
achiziţionate, să fie în sarcina Primăriei oraşuluI Bicaz şi nu a Consiliului Judeţean.  
Este de părere că se poate selecta o firmă locală care să se ocupe de achiziţionarea produselor 
alimentare pentru elevi. 
          Domnul consilier Oprea Dragomir este de părere că este corect să votăm neasumarea  
responsabilităţii organizării acestei proceduri, întrucât  la nivel de judeţ, pentru mai multe unităţi 
administrativ-teritoriale se poate selecta o firmă care poate achiziţiona toate produsele şi  în plus, 
se poate controla la un nivel mai centralizat calitatea acestor produse alimentare. 
         Domnul consilier Apopei Mihai, propune, de asemenea, neasumarea responsabilităţii 
acestei proceduri, și anume ca de această procedură să se ocupe Consiliul judeţean. 
        Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot acest proiect de hotărâre, iar proiectul  este 
aprobat cu 11 voturi pentru şi o abtinere (Matei Victor).    
        Nemaifiind probleme în discuţie, şedinţa se încheie. 
 
    Preşedinte de şedinţă                    Secretar                              Redactat: 
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