
ROMANIA
JUDETUL NEAMT

ORASUL BICAZ
PRIMAR

DISPOZITIE
Pentru convocarea tn $edintn ordinari a Consitiutui Locat Bjcaz

Nicolae Siligean, Primarul oragului Bicaz , judetrul N€amtr;
Ik confotmitate cu prevedcrile a , 39, alin (l) li (j), art, 6g, alin,(l) Si ale afi, 115,

alin..(l), Iit.,.t) din Legea nr. 215/2001 ptivind aduinistrulia pubticd locaid, iepubticatd" cu
modiJicd r i Ie u I te rion re,

DISPUN

Art. l. Convocarea in fedinli ordinari a Consiliul Local al orasului Bicaz.
pentru data de 24.05.2017, ora 15,00, in sala de $edinfe situati la parterul blocului ANL,
str. Piatra Corbului, nr. 13, cu urmitoarea ordine de zi propusi:

1. Prciect de hotarare pr ivind aprobarea r ectihcdrii bugetului local oragului Bicaz
2. Proiect de hdArare privind aprobarea iruegistririi in domeniul privat al ora$ului Bicaz
a suplafelei de 85 mp. teren, identiflcat potivit planului de situalie anexat.
3.. Proiect de hotE-rare privind aprobatea contului de execulie a bugetuiui local al ora;ului
Bicaz pentru trimeshull 2017.
4. Ploiect de hotddre pdvind aprobar.ea Nomenclatorului arhivistic pentru documentele

create de compaflimentele din cadrul aparatului de specialitate aL pr.imarului orasului
Bicaz si serviciile publice din subordinea Consiliului Local.

5. Proiect de hottuare privind aprobarea Acordului de parteneriat incheiat intre p mdria
om$ului Bicaz Ei Liceul ,,Carol I,, Bicaz in vederea susline i financiare a excuruler
elevilor olimpici liceeni, premiali la olimpiadele gi concursurile qcolare in aaul qcolar
2016 2A11;

6. Proiect de hotdrare privind aprobarea marcirii , exploattuii de pe pi$unile impi.lurite
ale olagului Bicaz a unor cantitdli de lemn de foc gi lemn tdginoas; pentru construclii
si atribuirea acestora c6tre unele personae fizice qi juridice.

7. Proiect de hotdrere privind aprobarea marcElii, exploati,rii Si va.lorificdrii, pr.in vdnzare
drect catre populalie a unor cantitali de materia_l lemnos.

8. Proiect de hoiA.(6xe pentu reconstiluirea Hottuarii Consiliului Local nr. 72 din
29.45.2003 plivind aprobarea modificdrii inventarului domeniului public al omgului
Bicaz, punctul 44 din H.c. nr. 1356/2001- teren aferent Spitalului Oidsenesc Bicaz.

9. Proiect de hotdrarc pdvind aprobar.ea acordului de partineriat iicheiat intre Oraqul
Bicaz, prin Consiliul Local Ei Asocialia Holismed cu sediul in mun. Iasi. str. Fundacul
Pdun, nr. 1, iud. Iaii in vederea ofganizarii pe lacuL ,,lzvoruL Mlmtelui', a
evenimentului spor.tiv ,,Bicaz Kayac Fest,'

10. Proiecl de hotdrdr.e privind aprobarea inchirierii p n licitalie publicd a unor. imobile
(construcfie !i tereDul de sub aceasta) aflate in domeniul privat si respectiv domeniul
public a1 ora;uiui Bicaz.



ll.Proiect de hotirAre privind aprobarea
pe oadd de 5 ani a unui spa,tiu din
Asocialiei,,Renalterea Bicazului,,.

12. Intrebiri, interpeliri;

Art.2. Prin grija secretarului oragului
autodtdlilor interesate.

Nicola

DspoziJia nr. 156 din 19.05,2017

Red, I/S.-Pmccsrt I/S, - Ex,2.

transmiterii in :folosinl5
incinta Casei de cultud

gratuita pentru o
a oragului Bicaz,

, dispozilia se va cornunica persoaneL_rlqr

Avizat pentru legalitate

Secretarul orasului Bicazsal ean

.rr{on 6arutrr[, nr.4. ori(ut Bicaz. irdclut NeAmt: rcl.02lJ 254]t0, t x,02lJ,25aiJo
e mril: prin!ri{bicaz@vahoo,conr


