ROMANIA
JUDETUL NEAMT
ORASUL BICAZ

phrum

DISPOZITIE
Pentru convocarea in gedinli ordinard a Consiliului Local Bicaz

_

Nicolae Silegean, Primarul oragului Bicaz, judelul Neam!;
.11 conformitate
cu
art. gg,
(1)

tts, al!n.(!), lit. a) din

9i (q, art. 6A, ;tin.(l) gi ale art.
Legea nr.21i/2001 privinc! administr4ia pubiti[5 1o"116,
trtrevederile

atin

rcpublicatd, cu modificdrile ulterioare,

DISPUN

.data deAXJ:
lgnyocarea in $edinld ordinare a Consiliul Local al ora$ului Brcaz, penku
3'1.08.2017, ora 15.00, in sala de gedinle
parterul
situatd la

bl;cului ANL din sh.

Piatra Corbului, Nr. 13, cu urmdtoarea ordine de zi propusd:

1,

Proiect de hotirere privind rectificarea bugetului local al oragului Bicaz pe anul
2017.

2,

Proiect de hotdrere pentru aprobarea l\Ietodologiei de atestare a persoanelor fizice

in

vederea practicdrii activitelii
proprietari si locatari.

3.

4.
5.

de adminishator de imobile la asociatiile

de

Proiect de hotdrdre privind insu$irea "Raportului privind activitatea de solutionare a
petitiilor din perioada ianuarie-iunie 2017" a,,Raportului de activitate a asistentilor
personali pe semestrul l-2017"
9i a ,, Analizei stadiului de inscriere a daieloi in
regi6trul agricol pentru semestrul l-20j7",
Proiect de hotirdre privind insu$irea unui raport de evaluare gi aprobarea vdnzdrii
directe a unui teren din domeniul privat al oragului Bicaz.
Proieci de hotd16re privind aprobarea Acordului de parteneriat cu Asocia{ia
,,Renagterea Bicazulul" privind alocarea sumei de 15000 lei, penhu organjzarea, in
data de 3 septembrie 2017, a Competiliei nalionale de ciclism
,,Maraton Mountain
Bike'- editia a Vll-a.

6'

Proiect de hotdrdre privind aprobarea trecerii din administrarea consiriului Local al
Oragului Bicaz, in administrarea Consiliului Jude{ean Neamt, a tronsonului de drum

din DJ 155F, cuprins intre intersectia cu DN15 9i Cabana jzvoru Muntelui, in
lungime de 8,8 KM.

7.

Proiect de hoterare privind aprobarea Statului de funclii al Spitalului Ordgenesc
,,Sfantul lerarh Nicolae'-Bicaz, prin infiinlarea Biroului l\,4anagementul Calitdtii
Serviciilor lVledicale.

L

Proiect de hotdrdre privind aprobarea inregistrdrii ?n domeniul privat al ora$ului
Bicaz a unor suprafe.te de teren conform tabelelului si schitelor anexe,
9. Inkebdri, interpeldr..
Afu!. Prin grija secreiarului oraqului, dispozi{ia se va comunica persoanelor $i
autoritdtilor interesate.
I
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