
ROMANIA
JUDETUL NEAMT
oRA$UL BICAZ

PRIMAR

pentru convocarea tffinsiliului Locar Bicaz

Nicolae Sdlf,gean, Primarul oragului Bicaz, judeJul Neam(;
In conformitate cu prevederile urt. 39, utin (t) gi (3), art. 68, alin.(I) qi ule urt. IIS, alin.(l),

Lil. a) din Legea nr. 215/2001 privintl atlministralia putilicd loculd, *poili"otd, ca modi/icdrite
ulterioare,

DISPUN

A.Il-t Convocarea in gedin!6 ordinard a Consiliul Local al oraqului Bicaz, pentru data de
29.03.2018, ora L5.00, in sala de gedinfe situatd la parterul blocului ANL, str. piatra ilorbului" nr, 13.
cu urmbtoarea ordine de zi propus6:

t. Proiect de hotArdre pentru alegerea modalitdlii de gestiune a Serviciului public de
salubrizare stradald, de aprobare a Regulamentului ;i a Caietului de sarcini qi de insuEire
a Studiului de oportunitate privind alegerea modalitdlii de gestiune.

2. Proiect de hotdrdre privind aprobarea dezlipirii in doud loturi a unei suprafele de teren
aflatd in dorneniul privat al oragului Bicaz

3. Proiectdehotdrdreprivind insuqirea unui rapoart deevaluare giaprobareav6nz6rti
directd a unei suprafele de teren aflatd,in domeniul privat al oraqului Bicaz

4. Proiect de hotdrAre privind modificarea anexei nr. 1 qi 2laHCLnr. 19 din 15.02.201g
privind aprobarea atribuirii directe, prin contract de inchiriere, a unor suprafe{e de
pdqune aflate in domeniul privat al oraqului Bicaz

5. ProiectdehotdrAreprivind insugirea unuirapoart deevaluare qi aprobarea vdnzdrii
prin licitalie publicd a unei suprafele de teren din domeniul privat al oraqului Bicaz

6. Proiect de hotdrAre privind aprobarea modificdrii organigramei qi a Statului de funclii
din cadrul Primdriei oraEului Bicuz

7 ' Proiect de hotdrdre privind acordarea normei de hrand poii{iqtilor locali ai oraqului
Btcaz.

8. Proiect de hotdrAre privind aprobarea atribuirii gratuite a cantitqii de 70 m.c. lemn
rdqinoase perrtru construclii cetdfeanului Dosoftei Daniel cu domiciliul in loc. Izvorul
Muntelui- Bicaz, pentru refacerea locuinlei personale distruse de incendiu

9, Proiect de hotdrdre privind aprobarea Organigramei qi a Statului de func{ii ale
Spitalului Ordqenesc ,,Sf6ntul Ierarh Nicolae"- Bicazvalabil de la data de 01.04.201g

10' Proiect de hotdrdre privind insuqirea unui Raport de evaluare Ei aprobarea inchirierea
prin licita{ie a unor suprafe}e de teren aflatein domeniul public al oraqului Bicaz

11. Proiect de hotdrAre pentru modificarea HCL nr. 19/15.02.2018 privind aprobarea
atribuirii directe, prin contract de inchiriere, a unor suprafele de paqune aflate ?n
domeniul privat al oraqului Bicaz.

12' Proiect de hotdrdre privind rectificarea bugetului local al oraqului Bicazpe anul 201g



13. Proiect de hot5"rdre privind alocarea din bugetul
in vederea organizdrii qi desftgurdrii Olimpiadei
- 06 aprilie 2018.

14. Intrebdri, interpeldri;

AxLe Prin grija secretarului oraqului , dispozilia se
interesate.

local al oragului a sumei de 3.000 lei
Nalionale de Biologie in perioada 01

va comunica persoanelor qi autorit6lilor

Pri

Red. I/S.-Procesat US. - Ex.2.
Ds.sedinge C.L.

Av izat pentru legalitate

Secretarul oraVului Bicaz
loan Spi

StradaBarajului,nr.4,ora9u|Bicaz,judetru|N.am
e- m a il : p,ri m-ari Lbjcaz@y,a h-Q-o,cp-n


