
ROMANIA
JUDETUL NEAMT
oRtl$ul BrcAz

PRIMAR

DISPQZ-ITIS
Pentru conYocarea in gedin!5 ordinarE a Consiliului Local Bicaz

Nicolae Sil[gean, Frimarul oragului Bicaz , judeful Neam];
In conformitste cu prevederile art. 39, ulin (1) Si (3), art, 68, atin,(I) Si ule art. IIS, ntin,(l),

lit, a) din Legea nr" 215/2001 privincl administraliapublicri localci, repu.blicatd, cu moclfficdrile Ei
c o mp letdrile ulterio ar e,

DISPUN

Art. l. Convocarea in gedinfd ordinard a Consiliul Local al oraqului Brcaz, pentru data de
27'11.2018, ora L5"00, ?n sala de qedinle situatd la parterul blocului ANL, str, piatra Corbulr.ri. nr, 13.
cu urrndtoarea ordine de zi propus6:

1. Proiect de hot[rAre pentru alegerea pregedintelui de qedinfd;
2. Proiect de hotbrdre privind validarea unui mandat de consilier local;
3" Proiect de hotdrAre privind organizarea?n cadrul aparatului de specialitate al primarului a

Lttttti cotnpartitnent specializat in sprijinirea, indrumarea gi controlul asoeialiilor de proprietari;
4' Proiect de hotd.rdre privind stabilirea impozitelor gitaxelor locale pentru anul 2019;
5. Proiect de hotdr6re privind aprobarea rectificdrii bugetului local al oragului Bicaz;
6. Proiect de hotdrdre privind aprobarea dezlipirii in patru loturi a unei supiafe{e de teren aflatd'in domeniul privat al oraqului Bicaz;
7, Proiect de hotirAre privind aprobarea inregistrbrii in domeniul privat al oragului Bicaz a

unei suprafe{e de teren;
8. Proiect de hot[rdre privind aprobarea Regulamentului de vdnzare a locuinlelor cle tip ANL

construite peraza oragului Bicaz;
9" Proiect de hotirAre privind aprobarea actualizdrii redevenlei pentru doud contracte de

conces i unel
10. Proiect de hotdr6re privind insugirea unor rapoafte de evaluare gi aprob area vdnzdrii

prin licitalie publicd a unor suprafele de teren aflate in domeniul privat al oraqului Bicaz;
11. Proiect de hotdrAre privind aprobarea ?nchirierii prin licitalie publica a unor suprafe{e cle

tererr aflate in domeniul public gi privat al oragului Bicaz;
12. Proiect de hotdr6re privind aprobarea achiziliei lucrdrii ,,Ornare, brangare gi debranEare

eclriparnente de ilurninat ornamental stradal Ei a pomului de Craciun", cu ocaziasaibatorilor de iar'[
20 I B-2019,

. Lyt,2t Prin grija secretarului oragului , dispozilia se va comunica persoanelor si autoritdtilor
ilt Iefesate.

Av izat p entru legalitate

Secretarul orasului B icaz
loan Spiridon

i!$i"{o6tc
din 22.


