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CONSIUL  LOCAL AL  ORASULUI  BICAZ 
 

PROCES   VERBAL 
al şedintei extraordinare  din  data  

de  19 martie  2020 
 
 

          Consiliul local al oraşului Bicaz judeţul Neamţ  s-a  întrunit în şedinţă 
extraordinară, astăzi 19 martie 2020 orele 15,00,   fiind convocat, de îndată, prin 
Dispoziţia Primarului nr.73/18.03.2020, cu următoarea ordine de zi: 

1. Proiect  de hotărâre privind rectificarea bugetului local  pentru anul 2020; 

2. Proiect de hotărâre  privind aprobarea  Documentaţiei  Tehnico-Economice 

(Faza DALI) şi a Indicatorilor  Tehnico- Economici  pentru  proiectul  de  investiţie  
,,Reabilitare  şi  dotare  Pavilion  II al Spitalului  orăşenesc  ,,Sfântul Ierarh 
Nicolae‘’ Bicaz. 

    Sunt  prezenţi  13 din cei 15 consilieri  aleşi, absenţi  motivat  fiind  doamna  
consilier  Popescu Iulia şi domnul consilier  Florea Constantin, absenti 
motivat(concediu medical). 
          Este  prezent  domnul  primar  Nicolae Sălăgean, doamna secretar  
general Laura  Valentina  Vătavu,  alte persoane din  cadrul  aparatului  de 
specialitate  al  primarului. 

     Domnul primar Nicolae Sălăgean  motivează  în faţa consilierilor   
convocarea  de îndată  a Consiliul local, arătând că,   dată  fiind starea de 
urgenţă declarată prin  Decretul Prezidenţial  nr.195 din 16 martie 2020, se 
impun măsuri excepţionale de reducere a riscului pentru sănătatea publică 
determinat  de  răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, respectiv alocarea de 
fonduri  financiare prin  rectificarea  bugetului local  şi   reabilitarea Spitalului  
orăşenesc   ,, Sfântul Ierarh Nicolae ‘’ Bicaz, în vederea amenajării  de  spaţii de 
cazare a bolnavilor. 
         Fondurile financiare vor fi destinate asigurăriii  materialelor igienico-sanitare 
şi a hranei pentru persoanele autoizolate. 
         Proiectul nr.2 are în vedere amenajarea unităţii sanitare pentru asigurarea 
triajului bolnavilor de SARS-CoV-2, respectiv interioarele de la pavilionul 2, unde 
vor fi amenajate laboratoarele de recuperare  şi spaţiul pentru geriatrie-
gerontologie. 
        Anunţă  că  există  un caz confirmat de contaminare cu SARS-CoV-2, 
pentru care testele au ieşit negative. 
       Precizează  că sumele alocate pe persoană cuprind hrana, medicamentele, 
îmbrăcămintea (pijamale,etc).  
       În continuare, domnul primar  prezintă  ordinea de zi şi o supune aprobării  
Consiliului  Local,  iar Consiliul  o aprobă  cu votul pentru al unanimităţii 
consilierilor  prezenţi. 
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     După  aprobarea ordinei de zi, domnul  primar îl invită  pe domnul preşedinte 
de şedinţă  Matasă  Iulian Traian să preia conducerea şedinţei. 
     Domnul  preşedinte de şedinţă  prezintă proiectul nr.1.  
     Domnul consilier Mărăscu Claudiu  întreabă dacă sumele se stabilesc şi 
retroactiv, iar domnul primar îi răspunde că s-a asigurat hrana în regim de 
katering pentru două  persoane, hrană  care nu s-a plătit încă şi trebuie plătită. 
      Precizează  că proiectul de hotărâre prevede o sumă  totală, deoarece  nu  
s-a stabilit la nivelul DSV  ce sumă se alocă pentru fiecare  persoană.  
     Informează că  suma alocată include contravaloarea a 3 mese pe zi  şi restul 
cheltuielilor, că  sunt 13 persoane în autoizolare. 
     Domnul Matei Victor face observaţia că sunt persoane în izolare obligatorie şi 
izolare benevolă (autoizolare), iar domnul primar îi răspunde că  ambele forme 
de izolare sunt obligatorii. 
     Domnul Matei  Victor  este de părere că  persoanelelor   în autoizolare care 
se plimbă pe stradă, ar trebui să li se retragă aceste drepturi, iar domnul primar 
afirmă că  dacă acest lucru se adevereşte sunt pasibili de pedeapsa legii. 
    Domnul Oprea Dragomir întreabă  dacă pe raza oraşului Bicaz există un loc 
de carantină, iar  domnul primar îi răspunde că pe raza oraşului Bicaz încă nu 
există un asemena spaţiu, dar că oricum,  locaţiile  de caratină nu sunt publice. 
   Domnul primar îşi exprimă speranţa că România  va trece cu bine peste 
această criză, aşa cum poporul român a trecut  prin atâtea încercări. 
   Informează  că s-a trecut la dezinfectarea trotuarelor, a locurilor de joacă 
pentru copii, iar din sumele alocate se vor  continua măsurile impuse de situaţia 
excepţională în  care ne aflăm. 
   De asemenea,   arată  că activitatea primăriei nu se va întrerupe, că instituţia 
va funcţiona în limita măsurilor excepţionale impuse de  Decretul prezidenţial 
nr.195/2020. 
   Supus la vot, proiectul nr.1 este aprobat cu votul pentru al unanimităţii  
consilierilor prezenţi. 
   Domnul  preşedinte de şedinţă prezintă  proiectul nr.2  şi întreabă pe consilieri  
dacă au comentarii de făcut pe marginea proiectului. 
   Întrucât  nu sunt  comentarii, domnul preşedinte de şedinţă supune la vot 
proiectul nr. 2. 
   În urma votului, proiectul nr.2 a fost aprobat cu 12 voturi pentru şi o abţinere 
(Bulai Daniel). 
   Nemaifiind probleme de discutat, domnul preşedinte de şedinţă  declară 
şedinţa închisă. 
 
     PREŞEDINTE DE  ŞEDINŢĂ                        SECRETAR GENERAL 
         Matasă  Iulian Traian                                 Laura  Valentina  Vătavu 
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