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CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BICAZ 

 
PROCES VERBAL 

al şedinţei extraordinare din  
20.02. 2020, orele 15,00 

 
        Consiliul local al oraşului Bicaz s-a întrunit în şedinţă extraordinară, azi 
20.02.2020,  ora 15,00, în sala de şedinţe  de la partetul blocului ANL din strada 
Piatra Corbului,  fiind convocat  prin  dispoziţia Primarului nr.35 din 17.02.2020, 
cu  ordinea de de zi : 
,,Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local al orasului Bicaz pe 
anul 2020’’. 
       Sunt prezenţi 13 din cei 15  consilieri aleşi, absenţi  motivat fiind domnii  
Butnaru Nicu şi Florea Constantin. 
       Domnul primar prezintă ordinea de zi . 
       Domnii  consilieri  Mărăscu Claudiu,   Istrate Mihăiţă  şi  Matei Victor susţin  
că nu sunt de acord ca bugetul să fie adoptat în această şedinţă, neavand timp 
suficient să-l studieze. 
       Domnul primar arata ca ordonatorii secundari şi terţiari de credite, respectiv 
Liceul ,, Carol I’’, Şcoala ,, Regina Maria’’, Spitalul orasenesc ,, Sfantul Ierarh 
Nicolae’’, au avut dificultati in intocmirea propunerilor de buget propriu, bugete ce 
intra in compunerea bugetelor locale. 
      Domnul  primar prezintă  proiectul de hotărâre, facand referire la totalul 
veniturilor, ce vor intra pe parcursul anului în vistieria oraşului pe căile 
autonomiei financiare,  la  cotele şi sumele defalcate din impozitul pe venit şi 
TVA , sau alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală apreciind ca  
trebuie  să manageriem cum trebuie investiţiile şi fondurile alocate, pentru a 
obţine maximun de eficienţă. 
     Domnii  consilieri Mărăscu Claudiu,   Istrate Mihăiţă şi  Matei Victor  insistă  că 
nu sunt de acord ca bugetul sa fie adoptat în această sedinţă: 
. „Propunem amânarea şedinţei cu şapte zile, că n-a fost anunţată cu trei zile 
înainte, că bugetul n-a fost postat în termenul legal şi-n integralitate sa pe site-ul 
primăriei“.  
     La propunerea doamnaei secretar general si in urma  discutiilor cu cei trei 
consilieri ,  bugetul a fost discutat mai întâi în comisii, iar comisiile au hotărat să 
propună unele amendamente. 
     La propunera comisiilor,  prin  vocile domilor consilieri Istrate Mihăita ,  Matei 
Victor, Matase Iulian şi Mărăscu Claudiu,  Consiliul a aprobat bugetul cu 
urmatoarele amendamente: 

Amendamentul 1:  
- Includerea in lista de investitii a obiectivului ,, Amenajare teren  
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multifunctional in incinta Scolii ,, Regina Maria ‘’-suma estimata a investitiei 
95000 lei.  
- Renuntarea la obiectivele initial :  

   ,, Imprejmuire cu gard a Scolii ,, Regina Maria’’; 
  ,, Lucrari de asfaltare curtea Scolii ,, Regina Maria’’ 
Amendamentul 1 a fost aprobat cu 11 voturi pentru şi 2 abţineri ( Ursu 
Viorel si Matei Victor). 

          Amendamentul 2: 
- Suplimentarea bugetului pentru actiuni culturale si sportive cu suma de 

5000 lei, prin diminuarea cu aceeasi suma a activitatii de inttretinere 
spatii verzi; 

Amendamentul 3: 
- Alocarea unor bani pentru studiu de fezabilitate pentru 

,,  Amenajare lac de agrement in orasul Bicaz’’ -50000 lei; 
          Amendamentul 4: 

   Instalarea unui balon presostartic -25000 lei 
   In ce priveste amendamentele 3 si 4 s-a stabilit ca acestea ar putea 
completa lista de investitii a orasului Bicaz  in perioada urmatoare, in 
functie de resursele disponibile  
Legat de ivestitia ,, Amenajare lac de agrement”  dl. inginet Butincu Liviu  
a expus pasii ce ar trebui urmati: PUZ, PUG, Expertiza tehnica  a 
podului de peste raul Bistrita , Studii higrologice – Apele Romane, 
Expertiza tehnica blocuri , precum si o serie de inconveniente pentru 
realizarea acestei investitii. 
Amendamentele 2, 3 si 4 au fost aprobate cu votul pentru al unanimitatii 
consilierilor prezenti. 
 

      PRESEDINE DE SEEDINTA                     SECRETAR GENERAL  
       Matasa Ilian Traian                                     Pop Razbuc Adriana 
 
 
 

Red.av. Vasile Ţăranu 
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