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PTRIMAR

D-I-}IPO-ZITJ4
Pentru conYocarea in qedinfi ordinarl a Consiliului Local Bicaz

Nicolae lSiligean, Primarul oraqului Bicaz, jude{ul Neam{;
In conformitute cu prevederile urt. .?9, alin (1) $i (3), art. 68, alin,(l) Si ule art. II5,

alin.(l), lit, a) din Legeu nr. 215/2001 privind administralia pubticd locald, iepublicatd, cu
mo diJic iirile ulte rio ar e,

DISPUN

AJt.- I' Convocarea in qedinJd ordina.rd a Consiliul Local al oraqului Bicaz, pentru data
de 25.01,2018, ora 15.00, in sala de qedinle situatd la parterul blocului ANL, str" piatra
Corbului, nr. 13, cu urmdtoarea ordine de zi propusd:

1. Proiect de hotdrdre privind organ'izarea relelei qcolare a unitalilor de invdlamAnt
preuniversitar de stat pe ruza administrativ-teritoriald a oragului Bicaz, pentru anul qcolar20r8-20t9. '

2. Proiect de hotdrAre pentru aprobarea Regulamentului de organizarc Ei funclionare a
Direcliei de asisl.enld social[, din subordinea consiliului Local.

3. Proiecrt de hotdrdre privind aprobalea Planului de acliuni qi lucrdri de interes local pe
anul 2018, intocmit in conformitate cu prevederile afi.6 alin.(7) din Legea nr. 41612001 privind
venitul minim garantat, cu modificdrile qi completdrile ulterioare

4. Proiect de hotdrdre pentru aprobarea Planului anual de acliune privind serviciile
sociale fumrzate de Direclia de Asistenfd So,;ial6 din subordinea Consiliului Local

5. Proiect de hotdr6re pentru completarea anexei nr. I la caietul de sarcini Ei la contractul
de prestdri servicii aprobat prin HCL nr. 140 din 30.10.2017

6. Proiect de hotdrdre pentru aprobarea ddrii in administrare a parcdrilor publice din
oraEul Brcaz (parcare centrul oraEului Ei parcitre Porl), Societdlii Comerciale ,,Publiserv Bicaz,'
SRL

7. Proiect de hotdrdre privind insuqirea unor rapoarte de evaluare gi aprobare a v|tnzdrii
directe a unor terenuri din domeniul privat al. oraEului Bicaz

8. Proiect de hotdrdre privind aprobarea Listei solicitanlilor care au acces la locuinle
construite de AI\{L pentru tineri, destinate irrchirierii, a Ordinii de prioritate in solulionarea
cererilor pentru locuinle construite prin ANt, pentru tineri, destinate inchirierii qi a Listei de
tepartrzate a locuinlelor (apartamentul nr.l2, tronson A, str. PdltiniE, caftier Dodeni)

9. Proiect de hotdrdre privind insuqirea ,,Raportului privind activitatea de solu{ionare
a petiliilor in semestrul II al anului2017" , a ,,Raportului de activitate a asistenlilor peisonali
pe semestrul II al anului 2017" qi a ,,Analizei stadiului de completare adatelor inregistrul
agricol pentru sermestrul II al anului 2017,,

10. Proiect de hotdrdre privind aprobarea inregistrdrii in domeniul public al oraEului
Bicaz a unor mijloace fixe constituite la ftnalizarea investiliilor realizate de Compania
Judefeand,,APlt SERV" SA Neam!, conform contractului de finanlare nr. 16851 din
06.11.2015, in valoare de 2.019.836,11 lei, potrivit anexelor r D,4 D qi 9 D



11. Proiect de hotdrAre privind aprobarea dezlipirii ?n patru loturi a unei suprafele de
teren aflatd in domeniul privat al oraqului Bicaz

12. Privind aprobareaconcesiondrii ca bunuri de retur a unor mojloace fixe , Companiei
Judelene,, APA SERV" S.A. Neam{

13. Proiect de hotdrAre privind aprobarea prelungirii cu un an a contractelor de
inchiriere pentru unele locuinfe ANL din oraqul Bicaipr""n* qi stabilirea cuantumului chiriei
pentru titularii de contracte care au implinit vArsta de i5 de ani.

14. Proiect de hotdrdre privind aprobarea r;alariilor debazd,aferente functiilor din cadrul
familiei ocupalionale ,,Administrafie", utilizate in aparatui de specialitate al'primarului , inserviciile publice de interes local, precum qi in cabinetul primarului

15. Proiect de hotdrAre privind exploatarea ;i valorificarea prin licitalie publicd a unor
cantitdli de material lemnos.

I 6. Intrebdri, interpeldri;

Art,Z Prin grija secretarului oraqului , dispozilia se va comunica persoanelor qi
autoritdtilor interesate.

Av izat pentru legalitate

Secretarul oraEului Bicaz
loan Spiriidon
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