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PRIMAR

DISPOZITIE
Pentru convocarea Tn gedintiiordinari a Consiliului Local Bicaz

Nicolae Siligean, Primanul oragului Bicaz, judelul Neam!;
In conformitate cu prevederile art. Jg, arin (1) si (3), art. 6g, alin.(l) gi

'115, alin.(1), lit. a) din Legea nr. 21!r/20a1 privind administralia putb;icd
republicatd, cu modificdrile ulterioare,

DISPUN

Art. 1. Convocarea in gedinla ordinara a Consiliul Local al oragului Bicaz, pe
data de 31.08.2017, ora 15,00, in sala de gedinle situatd la parterul blocului ANL din
ni^f-^ rn^-L,.1.,: Nl.- ,,1 .| -.. ----.--yaPiatra Corbului, Nr, 13, cu urmdtoarea ordine de zi propusd:

1. Proiect de hotdrAre privind rectificarea bugetului local al oragului Bicaz pe

2017.

2. Proiect de hotarAre pentru aproban:a Metodologiei de atestare a persoanelor fi
in vederea practicarii activitSlii de administrator de imobile la asociatiile
proprietari qi locatari,

3' Proiect de hotarAre privind insugirea "Raportului privind activitatea de solulionar
petitiilor din perioada ianuarie-iunie 2017" a ,,Raportului de activitate a asisten
personali pe semestrul l-2017" qi a,, Analizei stadiului de inscriere a d
registrul agricol pentru semestrul l-2-017" .

4, Proiect de hotarAre privind insugirea unui raport de evaluare gi aprobarea v6n
directe a unui teren din domeniul privat al oragului Bicaz.

5, Proiect de hotirAre privind aprobarea Acordului de parteneriat cu

,,Renagterea Bicazului" privind alocarea sumei de 15000 lei, pentru organiz
data de 3 septembrie 2017, a conrpetiliei nalionale de ciclism ,,Maraton Mou
Bike"- editia a Vll-a,

6' Proiect de hotarare privind aprobarea trecerii din administrarea Consiliului
Oragului Bicaz, in administrarea Consiliului Judelean Neam!, a tronsonului de d
din DJ 155F, cuprins intre intersr:clia cu DN15 gi Cabana lzvoru Muntelui
lungime de 8,8 KM,



7. Proiect de hotdrAre privind aprobarea Statului de funclii al Spitalului Ordgenesc
,,SfAntul lerarh Nicolae"-Bicaz, prin infiinfarea Biroului Managementul Calitalii
Servici ilor, Medicale.

8. Proiect de hotirare privind aprobarea inregistririi in domeniul privat al oragului
Bicaz a unor suprafefe de teren conform tabelelului gi schitelor anexe.

9. lntrebdri, interpeldri.

4f' ,2. Prin grija secretarului oragului, dispozilia se va comunica persoanelor gi
itilor interesate,
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