
ROMANIA
JUDETUL NEAMT
oRA$UL BTCAZ

PRIMAR

DISPQZITIE
Pentru conYocarea in gedinfd ordinard a Consiliului Local Bicaz

Nicolae Slldgean, Primarul oraqului Bicaz,jude{ul Neamf;
In conformitate cu prevederile art. 39, alin (t) Si (3), urt. 68, alin.(I) Si ale art. tl5, alin.(l),

Iit, a) din Legea nr, 215/2001 privind administralia publicd locald, republicatd, cu modfficdrile Ei
co mp letdrile ulterioare,

DISPUN

Att. I' Convocarea ?n gedinld ordinard a Consiliul Local al oragului Bicaz, pentru data de
27,11,2018, ora 15.00, in salade gedinfe situatd laparterul blocului ANL, str, PiatraCorbului, nr. 13.
cu urmdtoarea ordine de zi propusd:

1. Proiect de hotbrAre pentru alegerea pregedintelui de ;edin{6;
2. Proiect de hotirdre privind validarea unui mandat de consilier local;
3" Proiect de liotdrdre privind organizarea in cadrul aparatului de specialitate al Primarului a

unui compaftiment specializatin sprijinirea, indrumarea gi controlul asociatiilor de proprietari;
4. Proiect de hotdrAre privind stabilirea impozitelor qi taxelor locale pentru anul2019;
5. Proiect de hotdrdre privind aprobarea rectificdrii bugetului local al oragului Bicaz;
6. Proiect de hotdrAre privind aprobarea dezlipirii in patru loturi a unei suprafefe de teren aflata

irr dorneniul privat al oragului Bicaz;
7. Proiect de hotSrAre privind aprobarea inregistrdrii in domeniul privat al oraqului Bicaz a

unei suprafele de teren;
8. Proiect de hotdrAre privind aprobarea Regulamentului de vdnzare a locuintelor de tip ANL

construite pe raza oragului Bicaz;
9. Proiect de hotlrAre privind aprobarea actualizdrii redevenfei pentru doud contracte de

concesiune;
10. Proiect de hotdr6re privind insugirea unor rapoarte de evaluare gi aprobarea vdnztrij

prin licitalie publicd a unor suprafele de teren aflate in domeniul privat al oragului Bicaz;
11. Proiect de hotdr6re privind aprobarea inchirierii prin licitalie publicd a unor suprafele de

teren aflate in domeniul public ;i privat al oraqului Bicaz;
12. Proiect de hotirAre privind aprobarea achiziliei lucrdrii ,,Ornare, brangare qi debranqare

eclripamente de iluminat ornamental stradal gi a pomului de Crdciun", cu oeazia saib6torilor de iarnd
2018-2019.

Aft, L Prin grija secretarului oragului , dispozilia se va comunica persoanelor qi autoritd{ilor

Av izat pentru le galitate

interesate.

Secretarul oragului Bicaz
xq)

Red. I/S.-Procesat I/S, - Ex.2.


