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PRIMAR

DISPOZITIE
Pentru convocarea in gedinfd ordinari a Consiliului Local Bicaz

Nicolae Siligean, Primanul oragului Bicaz, judeful Neam!;
ln conformitate cu prevederile art. Jg, arin (1) si (J), art. 6g, alin. (1) Ei

115, alin. (1), fit. a) din Legea nr. 21s/2001 privind administralia publicd
republicatd, cu modificdrile ulterioare,

DISPUN

Art' 1. Convocarea in gedinta ordinard a Consiliul Local al oragului Bicaz, tr
data de 26.04.2018, ora 15,00, in sala de gedinle situati la parterul blocului ANL d
Piatra Corbului, Nr. 13, cu urmatoarea ordine de zi propusa:

1" Proiect de hotdrare privind alegerea pregedinterui de gedin[a,
2" Proiect de hotardre privind aprobarea Registrului local al spatiilor verzi din

Bicaz,

3. Proiect de lnotardre pentru modificarea HCL nr,30/16,03.2018 privind asig
achizitionarii serviciilor de ecarisaj pentru ciiinii fira stapdn.

4" Proiect de hotar6re privind aprobiarea dezlipirii in doui loturi a unet supra
teren aflata in domeniul privat al oragului Bicaz.

5' Proiect de h,ctdr6re privind insugirea rapoartelor de evaluare gi ap
concesionarii prin licitatie publica a unor suprafete de teren aflate in domeniul
oragului Bicaz.

6. Proiect de hotdrdre pentru aprobarea concesiondrii prin licita{ie publicd a
spa{iu din domeniul privat al orasului Bicaz situat in incinta fostei Policliniii.

7. Proiect de hotarAre privind aprobarea schimbarii intervalului de timp in ca
sdrbdtoresc,,Zilele Eficazului",

8. Proiect de hotdrAre privind aprobarea recoltdrii materialului lemnos din
9712, in vederea atribuirii acesteia catre populafie.

9. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificdrii bugetului local al orasului B
10. Proiect de hotdrdre privind aprobarea alocarii din bugetul local a s

15.000 lei in vederea organizdrii si desf5guririi activita{ii sportive fotbalistice in returul
de campional2017-2rJ18 , Clubului sportiv,,Cimentul Bicaz" .

11. Proiect de hotdrAre privind aprobarea execuliei bugetului local al oragului
pe trimestrul I al anului 2018



12. Proiect de hotirdre pentru modificarea gi completarea HCL nr. 2g din
td aprobarea realizarii unor obiective de investilii la Spitalul ordgenesc
ae" Bicaz, in vederea asigurdrii conditiilor de acreditare.

13. Proiect de hotdrAre privind aprobarea realizdrii investiliei < Lucrdri de reabilitare
la{ie de fluide medicale la Spitalul ordgenesc "sf. lerarh Nicoiae" Bicaz >.

14, Intrebdri, interpeliri,
Art. 2. Prin grija secretarului oragului, dispozilia se va comunica persoanelor gi

itdlilor interesate.
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