
ROMANIA
JUDETUL NEAMT
oRA$UL BtcAZ

PRIMAR

pentru convocarea t"ffinsiliurui Local Bicaz

Nicolae Sdligean, Primarul oragului Bicaz, jude{ul Neam{;
In conformitate cu prevederile art. 39, ali)n (I) Si (3), art, 68, atin.(I) qi ale urt. 115, ulin.(l),

Iit. a) din Legea nr. 215/2001 privincl administ.raliu pub,Iicd locald, *prili"ntd, cu modiJicdrile
ulterioare,

I'ISPUN

Alt' It Convocarea in qedinfd ordinari a Consiliul Local al oraqului Bicaz, pentru data de
15.02.2018, ora 15.00, in sala de gedinle situati la. parterul blocului ANL, str. piatraCorbului. nr. 13.
cu urmdtoarea ordine de zi propusb:

1. Proiect de hot[rAre pentru modificarea gi completarea HCL nr. 158129.11.201i privind stabilirea
impozitelor gi taxelor locale pentru anul 20 t B

Proiect de hotdrAre privind aprobarea atriibuirii directe, prin contract de inchiriere, a unor
suprafeje de pbqune aflate in domeniul privat al oraqului Bicaz
Proiect de hotdrAre privind aprobarea inregistririi ?n domeniul privat al oragului Bicaz a unor
suprafefe de teren
Proiect de hot[rdre privind aprobarea contului de execulie bugetard pe trimestrul IV al anului
2017

)

3.

4.

5. Proiect de hotdrare privind aprobarea preludrii, prin sponsorizare,
Heidelbergcement Romdnia SA, in proprietatea publicd a oraqului Bicaz, a
Mdrceni"

6, Proiect de hotirare privind aprobarea Acordului de parteneriat incheiat
Cubul Sportiv ,,Ronin"- Bicaz, privind alocarea sumei de 2.000 lei,
competiliei de arte mar.fiale ,, Cupa Ronin Eicaz,, Editia aX- a
Proiect de hotdrAre privind aprotrarea ,,programului
proiecte/manifestdri/ac{iuni ce urmeazd a fi derulate la nivelul
aniversarea Centenarului Rom6niei Mari - anul2018
Proiect de hotrrdre privind aprobarea bugetului local al ora$ului
Intrebdri, interpeldri;

1

din proprietatea
imobilului ,,Creqd

intre oraqul Bicaz gi

pentru otganizarea

Centenar" ce conline
UAT Bicaz, pentru a marca

Bicaz penhu anul 2018

Al\. ?. Prin grija secretarului oragului , dispozilia se va comunica persoanelor gi autoritdlilor
interesate.

Pri Av tzat p entru legalitate
Nicolae Secretarul oragului Bicaz

Dipppzilin nr, 21. d"iq 09*92,?glfi
Red, I/S.-Procesat VS. - Ex,2.
Ds.qedinqe C,L.

8.

9.
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