
ROMANIA
JUDETUL NEAMT
oRA$UL BtcAZ

P]IIMAR

pentru convocarea tffimns'iurui Locar Bicaz

Nicolae siligean, Primarul oraqului Bicaz , judeful l.{eam{;
In conformitate cu prevederile art. .79, alin (1) ;i (3), art. 68, alin.(l) Si ale art. IlS,

alin.(I)' l.il. a) din Legea nr. 215/2001 privtind aclministralia publicd locald, republicutd, cu
mo dificitr ile ulte rio ure,

DISPUN

Art. 1. Convocarea in gedinf[ ordinari a Consiliul Local al oraqului Bicaz,
pentru data de 24.A5.2017, ora 15.00, in sala de qedinfe situati la parterul blocului ANL,
str. Piatra Corbului, nr. 13, cu urmitoarea ordine de zi propus[:

1. Proiect de hotdrAre privind aprobareaL rectificdrii bugetului local oraqului Bicaz
2. Proiect de hotdrAre privind aprobarea inregistrdrii in domeniul privat al oraqului Bicaz
a suprafelei de 85 mp. teren, identificat protivit planului de situalie anexat.
3 ' Proiect de hotd.rdre privind aprobareaL contului de execulie a bugetului local al ora;ului
Bicaz pentru trimestrul I * 2017 .

4. Proiect de hotdrAre privind aprobareil Nomenclatorului arhivistic pentru documentele
create de compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraqului
Btcaz qi serviciile pubiice din subordinea consiliului Local.

5. Proiect de hot[rdre privind aprobarea Acordului de parteneriat incheiat intre primdria
ora;ului Bicaz qi Liceul ,,Carol I" B;icaz in vederea suslinerii financiare a excursiei
elevilor olimpici liceeni, premiali la olimpiadele ;i concursurile qcolare in anul qcolar
2016 -2017.

6' Proiect de hotdrdre privind aprobarea marcdrii , exploatdrii de pe pdqunile impddurite
ale oraquluiBicaz a unor cantitdli de lemn de foc Ei lemn rdqinoase pentru construclii
;i atribuirea acestora cd.tre unele personae frzice qi juridice.

7. Proiect de hotS.rAre privind aprobarea marcd.rii, exploatdrii Ei valorificdrii, prin vdnzare
direct cdtre populalie a unor cantitAli de material lemnos.

8. Proiect de hotdrdre pentru reconstituirea Hotdrdrii Consiliuiui Local nr. 72 din
29.05'2003 privind aprobarea modificdrii inventarului domeniului public al ora;ului
Brcaz, punctul 44 dinH.G. nr. I356ltI00l- teren aferent Spitalului OidEenesc Bicaz,

9' Proiect de hotdrAre privind aprobare:a acordului de parleneriat incheiat intre Ora;ul
I)icaz, prin Consiliul Local ;i Asociafia Holismed cu sediul in mun. IaEi, str. Fundacul
P[un, nr. 1, jud. IaEi in vederea organizdrii pe lacul ,,Izvorul Muntelui" a
evenimentului sportiv ,,Bicaz Kayac Fest,,

10. Proiect de hotdr6re privind aprobarea inchirierii prin licitalie publicd a unor imobiie
(construclie Ei terenul de sub aceasta) aflate in domeniul privat qi respectiv domeniul
public al oraqului Bicaz.



I 1. Proiect de hotdrare privind aprobarea transmiterii in folosinld
perioadd de 5 ani a unui spaliu din incinta casei de culturd
Asocialiei,,Renaqterea Bicazului,,.

12. Intreb[ri, interpel[ri;

gratuitd pentru o
a ora;ului Brcaz,

Art. 2, Prin grija secretarului oraqului , dispozilia se va comunica persoanelor gi
autoritdtilor interesate.

Nico
Avizat pentru le galitate

Secretarul oragului Bicaz
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