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JUDETUL NEAMT
oRA$UL BIGAZ

PRIMAR

DISPQZITIE
Pentru convocarea in gedin{d ordinari a Consiliului Local Bicaz

Nicolae Siligean, Primarul ora$ului Bicaz, jude{ul Neam{;
In conformitate cu prevederile qrt. 39, alin (I) $i (3), art. 69, alin.(l)

alin.(1), lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind utlministralia publicd locald,
mo dificdrile ulterio are,

DISPUN

Si ale art. 115,
republicatd, cu

Art. I' Convocarea in gedin{d ordinar[ a Consiliul Local al oraqului Bicaz,pentru data
de 27.09,2018, ora 15.00, in sala de gedin{e situatd la parlerul blocului ANL, str. piatra
Corbului, nr. 13, cu urmdtoarea ordine de zi propusf,:

1 . Proiect de hotdrAre privind desemnare a reprezentanJilor Consiliului local, in Consiliul
de Administra{ie al Liceului ,, Carol I" Brcaz

2. Proiect de hotdr6re privind desemnarea reprezentanlilor Consiliului local, in Consiliul
de Administralie al $colii Gimnaziale,,Regina Maria', Brcaz

3' Proiect de hotdrdre privind aprobarea alocdrii din bugetul local a sumei de 18.000 lei,
reprezentdnd costurile de intrelinere in internatele qcolare (cazare qi masd), in perioada
anului qcolar 2018-2019, a unui numdr de 9 elevi din invaldmAntul preuniversitar, cu
domiciliul in oraqul Bicaz

4, Proiect de hotdrdre privind alocarea din bugetul local, in anul qcolar 20l}-201g, a unei
sume echivalente cu pretul a 80 litri combustibil (carburant) lunar, reprezentand
contravaloarea transportului pentru doi elevi din satul Secu, la Scoala Izvoru Alb qi
retur

5' Proiect de hotd.rdre privind aprobarea prelungirii Acordului de Asociere a Oragului
Brcaz cu Judelul Neam| qi comunele Ceahldu, Grinlieq, Pioiana Teiului, Farcaqa, Taqca,
Borca, Hangu, Dimuc, Brcaz Chei, Bicazu Ardelean, Tarcdu qi Pipirig, in vederea
sus{inerii cheltuielilor de funclionare a Unitdtrii de asisten{d medico-sociald Ceahlau

6. Proiect de hotdrAre privind prelungirea, pAnd la sfdrqitul anului qcolar 2018-2019, a
Acordului de colaborare cu $coala Gimnaziald.,,Regina Maria" Bicaz, in vederea
continudrii proiectului ,,Centrul Step by Step pentru Educafie qi Dezvoltarc
Profesionald" aprobat prin H. C. L . nr.9 5 125 .09 .20 1 4.

7. Proiect de hotdrdre privind aprobarea prelungirii contractelor de inchiriere dupd durata
de 5 ani de la repartilie, aferente locuin{elor construite prin ANL situate in str. piatra
corbului, nr. 13 ;i stabilirea niveluhri chiriei lunare pentru titularii de contract

8. Proiect de hotdrdre privind aprobarea inchirierii prin licitalie a unor suprafele de teren
aflate in domeniul public al oragului Bicaz

9. Proiect de hotdrdre privind aprobarea achizitriondrii serviciului de pazd,, perfiru Liceul
,.Carol I" Bicaz.

10. Proiect de hotdrdre privind insuqirea unui rapoart
directd a unei suprafele de teren aflatd.in domeniul

de evaluare gi aprobareavinzdrii
privat al oragului Bicaz



1 1. Proiect de hotdrAre privind inchirierea directd a unui teren din domeniul privat al
oraqului Brcaz.

12. Privind aprobarea categoriei de investilit < Dotare cu apuraturd gi echipamente
medicale a Spitalului ordqenesc ,,Sfhntul Ierarh Nicolae" Bicaz > precum si
contribufia UAT Bicaz larealizarca acestei investilii

13. Proiect de hotdr6re privind aprobarea rectificdrii bugetului local al oraqului Bicaz
14. Proiect de hotdrAre pentru desemnarea unui reprezentant al Consiliului L,ocal in Comisia

de monitorizarc qi control a achiziliilor publice constituite in cadrul Liceului ..Carol I,,
Bicaz

15.ProiectdehotdrAreprivind insuqirea unorrapoarte deevaluare qi aprobarea vdnz1rii
prin licitalie publicd a unor imobile din domeniul privat al oragului Bicaz

1 6. intrebdri, interpeldri.

A.ft',-?, Prin grija seqetarului oraqului , dispozilia se va comunica persoanelor qi
autoritdlilor interesate.

Av izat p entru le galitate

Secretarul oragului Bicaz
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