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AJsr oAIE
Pentru convocarea in gedin{d ordinari a Consiliului Local Bicaz

Nicolae siligean, lPrimarul oragului Bicaz, jude[ul Neam!;
In conformitate cu prevedrlrile art.3g, alin (1)gi (3), art,6g, alin. (1)gi

115, alin.(1), lit. a) din Legea nr, 21512001 privind administralia publici
republicati, cu modificirile ulterioare,

DISPUN

Art'1 Convocarea in gedinta ordinara a Consiliul Local al oragului Bicaz, pentru c

29'11'2017, ora'15,00, in sala de gedinle situata la parterul blocului ANL din str.
Corbului, Nr, 13, cu urmdtoarea orcline de zi propusa:

1. Proierct de hotarare pentru modificarea HCL nr. 5/31,01.2008 0rl. \1, .

reglementarea'transportului public de persoane gi bunuri in regim de taxi si in reg
inchiriere precum. 9i pentru modificarea Regulamentului de organizare, functionar
autorizare a transportului in regim de taxi gi in regim de inchiriere pe razau.a,t. Bicaz.

2. Proiect de hotarare privind insugirea unor rapoarte de evaluare gi aproba
vanzarii directe i? unor terenuri din rlomeniul privat al orasului Bicaz.

3' Proiect de hotarAre privind insugirea unui rapoart de evaluare gi apro
vAnzarii prin licitatie publica a unei suprafele de teren din domeniul privat al oragului Bi

4, Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitalie publica a
suprafe[e de terr:n din domeniul privat al orasului Bicaz.

5. Proiect de hotarAre privind aprobarea inregistrarii in domeniul privat al ora
Bicaz a unor suprafete de teren,

6. Proiect de hotarAre pentru alegerea modalita{ii de gestiune a Serviciului publi
salubrizare stradala, de aprobare a Studiului de oportunitate, Regulamentul, CaietU
sarcini gi Contractul de delegare a gestiunii .

7' Proiect de hotarare privind aprobarea contractarii unui imprumut
de T ,202.500 lei

8. Proiect de hotarare pentru modificarea anexei ll la HCL nr.127l2B.Og.20j7 ori
aprobarea organigramei numarul de personal gi statul de funclii ale aparatului
specialitate al primarului oragului Bic:azgi serviciilor publice de interes iocal,

9,Proiect de hotarare privind aprobarea implementarii proiectului ,,EFlClENT;ZA1
SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBI.IC iru ONA$ BICAZ, JUDETUL NEAMT" CSPCC
indicatorilor tehnico-economici ai investifiei si a cofinanlarii acestuia din bugetul local.
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10. Proiect de hotdrare privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul

11' Proiect de hotarAre privind aprobarea prr;lungirii cu un an a contractelor de
iriere pentru unele locuinle ANL precum si stabilirea cuantumului chiriei.

12. Proiect de hotarAre pentru aprobarea alocarii din bugetul local a sumei de 42.000
vederea acoperirii cheltuielilor cu organizarea manifestarilor dedicate zilei Nationale a
niei si a sarbatorilor de iarna.
13'Proiect de hotarare privind abrogarea pozitieri nr.27 din anexa la HCL nr. 166 din

22003 si a HCL nr.55127.04.2017,
l4.Proiect de hotarAre privind aprobarea inregistrarii in domeniul privat al oragului

a suprafelei de 1084 mp teren.
15. Proiect de hotardre privind aprobarea alipirii a doua loturi de teren, din domeniu

al orasului Bicaz.
1 6, intrebari, interpelari.

2. Prin grija secretarului oragului, dispozilia se va comunica persoanelor gi autorita[ilor
Esate,

,-Procesat IVP " Ex,2,Ds.l/A/5,

Avizat pentru legalitate
Secretar6loan Spiridon
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