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RffiMAzuiA.
ROMANIA

JUDETUL NEAMT
oRA$UL BTCAZ

PRIMAR

DISPOZITIE
Pentru convocarea in gedinfi ordinari a consiliului Local Bicaz

Nicolae Sdligean, Primarul oragului Bicaz, judeful Neam[;
ln conformitate cu prevederile art. Jg, alin (1) si (J), art. 6g, alin. (1) Ei ale art.

115, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administralia pubticd locald@, cu
m od ifi cdri I e u lterio are.

DISPUN

Art. 1. Convocarea in gedinta ordinara a Consiliul Local al oragului Bicaz, pentru
data de 26.07,201B, ora 15.00, in sala de gedinte situatd la parterul blocului ANL din str.
Piatra Corbului, Nr" 13, cu urmatoarea ordine de zi propusd:

1. Proiect de hotarare privind privind alegerea pregedintelui de gedinla.
2. Proiect de hotarAre privind aprobarea dezlipirii in doua loturi a unei suprafe{e de

teren aflata in domeniul privat al oraqului Bicaz.
3, Proiect de hotdrare privind aprobarea atribuirii unitalii de invaldmant $coala

Gimnaziala nr, 1 Bicaz, denumirea de $coala Gimnaziald ,,Regina Maria" Bicaz.
4. Proiect de hotdrare privind insugirea unui raport de evaluare gi aprobareavdnzirii

prin licitalie publicd a unei suprafe{e de teren din domeniul privat al oragului Bicaz.
5. Proiect de hotarAre privind aprobarea repartizarii unui apartament A,N,L,
6. Proiect de hotarare pentru insugirea "Raportului privind activitatea de solulionare a

peti{iilor pe semestrul I al anului 2018" a,,Raportului de activitate a asisten{ilor personali pe
semestrul l-2018" qi a ,,Analizei stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol pentru
semestrul l-2018".

7. Proiect de hotarAre pentru modificarea HCL nr.76131.05.2018 privind acordarea de
stimulente financiare lunare, in limita a doud salarii minime brute pe lara personalului
angajat al Spitalului oraqenesc ,,Sf lerarh Nicolae" Bicaz.

B. Proiect de hotarAre privind aprobarea darii in folosin{a gratuitd a unor spalii din
incinta localului fostei Gradinite cu program normal Dodeni, catre Asocia{ia pentru
lncluziune Sociald (APIS) Neamt, in vederea infiinlarii ,,Centrului de Zi Comunitar
Educational",

9. Proiect de hotarAre privind aprobarea modificarii statului de func{ii al Spitalului
oragenesc ,,Sfdntul lerarh Nicolae" Bicaz.



10. Proiect de hotdrAre privind privind aprobarea execu{iei bugetului local al oraqului
Bicaz pe trimestrul ll al anului 2018.

11. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al oragului Bicazpe anul
2018.

12. Proiect de hotdrare privind insugirea raportului de evaluare gi actualizarea chiriei
pentru terenul in suprafata de 23 m.p. ce face obiectul contractului de inchiriere nr. 3767 din
20.09 1991.

13. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Protocolului de colaborare intre
Primdria oragului Bicaz si Centrul pentru Cultura gi Arte,,Carmen Saeculare" gi alocarea
sumei de 10000 lei, pentru organizarea Festivalului International de Folclor,, Ceahldul",
Editia a XXI-a.

14. Proiect de hotarAre privind inchirierea prin licitatie publicd a unui teren din domeniul
public al oragului Bicaz,

15, Proiect de hotarAre privind inlocuirea unui reprezentant al Consiliului local in
Consiliul de administratie al Liceului ,,Carol l" Bicaz,

16. Proiect de hotarare privind alocarea din bugetul local a sumei de 5000 lei cdtre
Asocialia ,,Renagterea Bicazului", ca sprijin financiar in vederea tipdririi unei cdrli.

17" Proiect de hotdr6re pentru completarea HCL, nr. 67 din 31.05,2018 privind
aprobarea inregistrarii in domeniul public al oragului Bicaz a unui teren in suprafali de
5.548 mp, situat in extravilan oras Bicaz, punct ,,Ocolagul Mare", cu NC5323g prin
declararea ca bun de uz sau de interes public local.

18, Proiect de hotardre privind aprobarea Programului de manifestdri gi a bugetului
de cheltuieli privind organizarea ,,Zilelor Bicazului 2018",

1 9. Intrebdri, interpelari!

Art. 2. Prin grija secretarului oragului, dispozi{ia se va comunica persoanetor

si autoritdtilor interesate.

Avizat pentru legalitate
t Secrefar

loan Spiridon
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