
ROMANIA
JUDETUL NEAMT
ORA$UL BICAZ

PRIMAR

DISPOZITIE
Pentru convocarea in qedinfi o.Oina.e a Consiliului Local Bicaz

Nicolae Sdligean, primarul oraEului Bicaz,judeful Neamf;
rn conformitate cuprevetlerile urt.39, alin Q) si (fl, urt.6g, alin.(l) gi ale art, 115, alin,(]), tit.a) din Legeu nr' 215/2001 privind udministraliu puuici tiiim, reputtlicatd, cu mo4i/icdrile ulterioare,

DISPUN

Art' 1' Convocarea in gedinld ordinard a Consiliul Local al oragului Bicaz, pentru data de28'01'2016, ora 15.00, in.sala oe gedinle situatd ta parterut-bloculuinNt oin str. piatra corbului,Nr.13, cu urmdtoarea ordine de zi-propusd:
1. Proiect de hotdrAre privind aregerea pregedintelui de sedinfd"2" Proiect de hotd.rare privind aprobarea bugetului local al orasului Bicaz pe anul 2016.3' Proiect de hotdr6re privind aprobarea iniegistrdrii ?n domeniul privat al oragului Bicaz aunor suprafete de teren.
4' Proiect de hotirdre privind aprobarea planului de actiuni si lucrdri de interes local peanul 20'16, intocmitin conformitate cu prevederile art.6 alin. (D di; Legea nr.416l20Ojprivind venitul minim garantat, cu modificdrile gi completdrile ulterioare.5' Proiect de hotdrdre privind insusirea^'Raportului privind activitatea de solutionare apetitiilor in perioada iulie-decembrie 2015', a "Raportului de activitate a asistentilorpersonali pe semestrul ll 2015" si a "Analizei stadiului Oe compted;"; ;;;'i;; i;registrul agricol pentru semestrul ll din anul 2OlS'6' Proiect de hotdrare privind alocarea din bugetul local a sumei de 2500 lei cStre Asociatiaculturald "Piatra-corbului"-Bicaz, in vederJa editdrii unei reviste7' Proiect de hotdrare pentru modificarea Hotdrarii nr. 14gl2g.io.2o15 privind stabilirea
_ impozitelor si taxelor locale pentru anul 20,16.8' Proiect de hotirare privind aprobarea "Planului de analizd si acoperire a riscurilorteritoriale" in domeniul situatiilor de urgentd la nivelul orasului Bicaz ipnnn) si a ,,Ddrii

de seamd privind activitatea Serviciulul Voluntar-p"ntru situatii de urgenld-semestrul ll2015"
9' Proiect de hotirAre privind aprobarea preludrii bunurilor de retur ce compun ,,sistemul

de alimentare cu apd-lzvorul Muntelui', bicaz.
10. Proiect de hotdrdre privind acordarea unor facilitdti fiscale.
1 1' Proiect de hotirAre privind aprobarea Acordului de parteneriat avand ca pdrti JudetulNeamt, prin Consiliul Judetean, oragul Bicaz, prin bonsiliul Locai Cor. Hungu, prinConsiliul Local, com. Poiana Teiului, prin Consiiiul Local, Com. Ceahliu, prin ConsiliulLocal in vederea realizdrii in comun a proiectului "Turism oe agi;;nt-valorificareapotenlialului turistic din zona Lacurui rzvoru Munterui',.
12' Proiect de hotdr6re privind inchirierea prin licitatie publicd a unui teren din domeniulpublic al orasului Bicaz.
'13' Proiect de hotdrare privind aprobarea ocupdrii temporare de cdtre Judetul Neam! (princonsiliul Judelean), a unui teren. in suprafa{a oe b,z ;.p.' t"p;LtJJu''orrgutui Bicaz(zona Poiana Vdratec, Poiana Maicilor),'pe perioad" li in vederea executdrii lucrdrilor de



14. Proiect de hotdrare privind aprobarea Documentatiei
interventie pt obiectivul de investilie "Reabilitare btr.
L=1 364m1" gi a indicatorilor tehnico-economici.

15' Proiect de hotdr0re privind aprobarea Documentaliei de avizare a lucrdrilor de
intervenlie pt obiectivul de investitie "Reabilitare Grddini{a Mdrceni cu orar normal, Orag
Bicaz" precum gi a indicatorilor tehnico-economici.

16. Proiect de hotdrAre privind insugirea unui raport de evaluare gi aprobarea concesiondrii
directe a unui teren din domeniur privat ar oragurui Bicaz.

17. Proiect de hotdrAre privind insusirea unor rapoarte de evaluare gi aprobarea vAnzdrii
_ prin licitatie publicd a unor terenuri din domeniul privat al oragului gtaz.

18' Proiect de hotdrAre privind aprobarea listei solicitanfilor care au acces la locuinte,
ordinea de prioritate in solutionarea cererilor precum si lista de repartizare a unui numdr
de 5 locuinle pentru tineri, contruite prin ANL destinate tnchirierii.

19. Proiect de hotirAre privind aprobarea Statului de funcfii pe anul 2016 al Spitalului
Ordsenesc "SfAntul lerarh Nicolae-Bicaz,'.

20. Intrebiri, interpeldri.
Art.2. Prin grija secretarului oragului, dispozilia se va comunica persoanelor gi

autoritdtilor interesate.

Dspozitia nr. 12 din 22.01.2016
Red.A/P.-Procer;ffi

amenajare in cadrul proiectului ',Eliminarea unor
montane Masiv Ceahldu".

puncte periculoase pe traseele

de avizare a lucrdrilor de
lzvorul Muntelui (DJ155F)

Avizat pentru legalitate

Strada Barajului, nr. 4, oragul nicar,ludegulffi
e-mail: primariabicaz@vahoo.com


