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Pentru convocarea in qedinfii ordinari a consiliului Local Bicaz

_l{icolae siligean, Primarul oragului Bicaz , judeful Neamf;
In confornritute cu prevederile art. 39, ulin (r) $i (3), art, 6g, altn.(I) si ule

alin.(1)' lit. a) din Legea nr. 215/2001 prir.,incl administrulia publicd locoid, i"pu
modffic drile ulterio are,

DISPUN

AXtt .t Convocarea in gedin{fl ordinarl a Consiliul Local al oragului
pentru data de 29.06.2017, ora 15.000 in sala de gedinfe situatl la parterul blocului
str. Piatra corbului, nr. 13, cu urmltoarea ordine de zi propusI:

1.

2.
al

Proiect de hotdrdre privind alegerea preqedintelui de Sedinti;
Proiect de hotdr6re privind aprobarea rectificdrii bugetului local al ora;ului Bi
Proiect de hotdrdre pentru aprobarea modificdrii qi completdrii H.c.L . nr. 4
30,03.2017 privind instituirea prin R.egulament a taxei speciale de salubrizare in
prestafiilor de care benefi.ciazdutilizatorii care nu au incheiat contract cu operatc
Ploiect de hotdrdre privind insuqirea raportului de evaluare $i aprobarea concesi4.

5.

prin licitalie publicd a unei suprafele de teren din domeniul privat al oraqului Bi
Proiect de hotdrAre privind aprobarea inchirierii prin licitalie publicd a unei su
de teren din domeniul public al oragului Bicaz.

6. Proiect de hotdrdre privind aprobarea solicitdrii de transmitere a unor cote-
imobile (Internat Ei Cantind) din <lomeniul public al Ministerului Tinereiu
Sporlulu,i Ei administrarea Direcfiei Judelene pentru Sport qi Tineret - Nea
domeniul public al oraEului Bicaz,ju.d. Neam! qi administrareaConsiliului Local.

7 ' Pentru punerea la dispozilia ,,Proie,ctului regional de dezvoltare a infrastructur
apd ;i apd'uzatd din judelul Neam! in perioada 2014-2020" a terenului in sunrafi
3,686.00 m.p. in vederea realizdriii investiliei * construcfiei/extinderii/ieabi
sistemului de apd in sistemul zonal S5 Bicaz.

8. Proiect de hotdrdre privind aprobarea inregistrdrii in domeniul privat al orasului
a unor suprafele de teren.

9' Proiect de hotdrAre privind aprobareia efectudrii unui schimb de terenuri.
10. Proiect de hotdrAre privind aprobareaL inregistrdrii in domeniul public al oraqului

a unei suprafele de teren.
1 1, Proiect de hotdrAre privind aprobarea alipirii a doud loturi de teren aflate in dom

public al oraqului Bicaz.
12. Proiect de hotdr6re privind aprobarea schimbdrii amplasamentului unei supra

teren concesionate.
l3.Proiect de hotdrdre privind aprobarea Nomenclatorului stradal al oraEului B

localitdlilor componente ale acestuia qi a satelor aparlindtoare orasului.
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14' Proiect de hotdr6re privind aprobarea extinderii sistemului de supraveghere
monitorizare la distanld, prin achizi[ionarea qi montarea unui num6r de 6 camere
supraveghere.
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15. Proiect de hotdrAre privind aprobarea acordului de parteneriat incheiat cu palatul
Copiilor, Municipiul Piatra NeamJ- Filiala Bicaz, privind alocarea din bugetul local
al ora$ului Btcaz a sumei de 10.000 lei ( TVA inclus) pentru achizilionarea unui
KidKart, in vederea sprijinirii participdrii copiilor din Bicaz la concursurilor gcolare
de karting;

I 6. Intrebdri, interpeldri;

Str ,a Prin grija secretarului oraqului , dispozilia se va comunica persoanelor gi
ritalilor interesate.

Nicola
Av izat pentru le galitate

Secretarul oragului Bicaz
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