
  
 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BICAZ 
 

PROCES VERBAL 
al şedinţei de îndată din  
23.01. 2020, orele 15,00 

 
        Consiliul local al oraşului Bicaz s-a întrunit în şedinţă de îndată, azi 23.01.2020,  ora 
15,00, în Biroul Secretarului din sediul Primăriei, fiind convocat  prin dispoziţia Primarului nr. 
15 din 22.01.2019, cu următoarea ordine 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 9 din cei 15 consilieri aleşi, absenţi motivat fiind consilierii 
Apostolescu Dumitru Daniel, Butnaru Nicu, Istrate Mihăiţă, Matasă IulianTraian, Popescu 
Maria Iulia şi Ursu Viorel. 
                   Este prezent domnul primar Nicolae Sălăgean, însoţit de persoane din cadrul 
aparatului său de specialitate. 
                   Întrucât domnul preşedinte de şedinţă Matasă Iulian Traian lipseşte, doamna 
secretar general  Pop-Răzbuc Adriana solicită consilierilor să propună alegerea unui 
preşedinte de şedinţă  ad-hoc. 
                  Domnul consilier Zafton Dumitru Cristian propune ca preşedinte de şedinţă să  
fie domnul consilier Oprea Dragomir. Nu mai sunt alte propuneri. 
                  Supusă la vot, propunerea ca preşedinte de şedinţă să fie domnul  Oprea 
Dragomir,  este aprobată cu votul pentru al unanimităţii consilierilor prezenţi. 
                 Domnul primar Nicolae Sălăgean prezină ordinea de zi şi o supune aprobării, iar 
consilierii o aprobă cu 8 voturi pentru şi o abţinere (Matei Victor). 
                Domnul preşedinte de şedinţă, Oprea Dragomir preia conducerea sedinţei  şi 
prezintă proiectul de hotărâre ce face obiectul ordinei de zi. 
               Domnul consilier Mărăscu Claudiu 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 banci şi nicio 
bancă nu oferă condiţii de creditare mai avantajoase decât  CEC Bank SA. 
               Domnul primar o completează pe doamna Ruscanu Dumitriţa, arătând că nivelul 
dobânzilor a crescut pe piaţa interbancară şi că, chiar cu acest act adiţional, nivelul dobânzii 
este mult mai avantajos faţă de nivelul  dobânzilor la sumele contractate de alte UAT-uri, 
practicate de alte bănci cât şi faţă de nivelul dobânzii stabilite la împrumutul nostru anterior, 
cel din anul  2011. 
             Domnul  consilier  Mărăscu Claudiu întreabă pe doamna Ruscanu Dumtrita de ce 
se schimbă  clauzele în  timpul execuţiei contractului, fiind de părere că e greşit  ,,să se 
schimbe regulile  în timpul jocului’’, iar doamna Ruscanu îi răspunde că pe perioada 
execuţiei contractului, dobânda e variabilă. 
            Domnul consilier Matei Victor întreabă de ce nu s-a recurs la o negociere cu CEC- 
ul, iar domnul primar îi răspunde că CEC-ul nu a acceptat  un nivel mai mic al dobânzii şi că 
trebuie să ne mobilizăm până în  august 2021 să  ,, tragem’’ întreaga sumă contractată. 



           Domnul Matei Victor întreabă dacă CJ APA Serv SA nu va strica drumurile cu 
lucrările la instalaţiile de apă, iar domnul primar îi răspunde că a vorbit cu conducerea 
acestei companii şi că este loc pentru a introduce reţelele de apă în subteranul de pe 
marginea drumurilor.  
          Domnul Matei Victor afirmă că domnul director general al acestei companii, atunci 
când a fost invitat la una din şedinţele de consiliu local a spus altceva, iar domnul primar îl 
asigură că nu vor fi afectate străzile cu lucrările la reţelele de alimentare cu apă. 
          Doamna Ruscanu Dumitriţa precizează că banilor atribuiţi de CEC până în prezent li 
s-a aplicat vechea dobândă, iar noua dobândă se aplică pentru perioada următorare de 
executare a contractului de împrumut. 
          Domnul primar precizează că numai dacă nu ,,tragem’’ sumele la termenele indicate  
se aplică dobânda de 0,5%. 
          Domnul consilier Apopei Mihai, precizează că orice membru al consiliului local care 
se va opune acestui proiect, va purta răspunderea neexecutărilor lucrărilor angajate, iar 
domnul Matei Victor îi răspunde că trebuia angajată  răspunderea consilierilor şi atunci când 
elevii şcolilor din Bicaz au fost lăsaţi fără lapte şi corn, datorită aplicării defectuoase a 
programului ,, cornul şi laptele’’ pentru elevi. 
         Domnul consilier Florea Constantin este de părere că trebuie ales între a nu face 
nimic şi  a executa  aceste lucrări, chiar dacă se scumpeşte creditul. 
        Supus la vot, proiectul ,,nu a  trecut’’,  întrucât s-au întrunit  8 voturi pentru şi o abţinere 
(Matei Victor), fiind necesar votul pentru al majorităţii absolute (9 voturi pentru), conform 
dispoziţiilor  art.139 alin.(3) lit.b), raportat la dispoziţiile art . 5 lit. cc) din Codul administrativ. 
       Domnul primar Nicolae Sălăgean, nemulţumit de rezultatul votului, anunţă că va 
convoca din nou Consiliul Local pentru o nouă şedinţă, în care se va dezbate şi se va 
supune din nou, aprobării consilierilor, acest proiect, motivând faptul că CEC-ul aşteaptă cât 
mai curând hotărârea de consiliu local. 
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