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Pentru convocarea in gedintd ordinari a Consiliului Local Bicaz

Nicolae Sildgean, Primarul oragului Bicaz, judeful Neam!;
ln conformitate cu prevederile art. 39, alin (1) gi (3), art. 68, itin.1t1 gi ale art.

115, alin.(l), lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administratria puninca locald,
republicatd, cu modificdrile ulterioare,

DISPUN

Art. 1. Convocarea in gedinti ordinara a Consiliul Local al oragului Bicaz, pentru
data de 30,03.2017, ora 15.00, in sala de gedinle situatd la parterul blocului ANL din str.
Piatra Corbului, Nr. 13, cu urmatoarea ordine de zi propusi:

1. Proiect de hotarare privind alegerea pregedintelui de gedinla,
2. Proiect de hotdrdre privind aprobarea dezlipirii, in doud loturi, a unei suprafele de

teren aflata in domeniul privat al oraqului Bicaz.
3. Proiect de hotirAre privind aprobarea contului anual de execulie a bugetului local al

oragului Bicaz pentru anul 2010.
4. Proiect de hotdrAre privind aprobarea ddrii in folosinld gratuitd a unui teren din

domeniul public al oragului Bicaz, cdtre staliunea Biologicd ,,Petre Jitariu"-potoci ce
aparline Universitdlii ,,Alexandru loan Cuza" din lagi.

5. Proiect de hotarare privind insuqirea unui raport de evaluare gi aprob area vhnzdrii
prin licitatie publica a unui teren din domeniul privat al oragului Bicaz.

6. Proiect de hotdrAre privind insugirea inventarului reactu alizat al
bunurilor ce alcituiesc domeniul public si privat al orasului Bicaz.

7. Proiect de hotdrdre privind aprobarea parteneriatului cu Inspectoratul $colar
Jude{ean Neamt pentru organizarea gi desfa$urarea Concursului National de-Fizica
Evrika,

8. Proiect de hotardre privind aprobarea exploatarii gi valorificarii prin licitalie publica a
unor cantita{ii de material lemnos:.

9. Proiect de hotardre privind modificarea gi completarea actului constitutiv gi statutului
Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitari'AeUA NEAMT,,

10. Proiect de hotdrdre privind modificarea 9i completarea actului constitutiv gi statutului
Asocia{iei de Dezvoltare Intercomunitard "AeUA NEAMT".

11. Proiect de hotarare privind insugirea unor rapoarte de evaluare gi aprobare a vAnzitrii
directe a unor terenuri din domeniul privat ar oragului Bicaz.



12. Proiect de hotarAre privind alocarea sumei de 8000 lei din bugetul local, pentru
incheierea unui contract cu o firmd de paza,in vederea asigurarii pazei pentru elevii
Liceului,,Carol I Bicaz" .

f 3' Proiect de hotdrdre privind aprobarea contractului de administrare al domnului Huma
Adrian, administrator al societatii comerciare ,, puBL|SERV BlcAz" sRL.

14. Proiect de hotarAre privind instituirea prin Regulament a taxei speciale de salubrizare
in cazul prestaliilor de care beneficiaza utilizatilizatorii fdra contract cu operatorul,

15. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local al oragului Bicazpe anul 2017.
16. Proiect de hotdrdre privind modificarea gi completarea inventarului bunurilor care

apa(in domeniului public al oragului Bicazjudetul Neam!, atestat prin H,G,
nr.1356/2001, modificatd gi completatd prin H.G. nr.650i2007.

1 7. intrebdri, interpelari.
Art. 2. Prin grija secretarului oragului, dispozilia se va comunica persoanelor gi autoritalilor
interesate.
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