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PRIMAR

ptsPoztltE
Pentru convocarea in gedinti ordinard a Consiliului Local Bicaz

Nicolae Sdligean, Primarul oragului Bicaz, judeful Neam!;
In conformitate cu prt>vederile art. 39, alin (1) Si (3), ai. 68, alin.(l1 gi ale art.

115, alin'(1), lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administragia punitiie bcatd,
republicatd, cu modificdrile ulterioare,

DISPUN
,q-ft. l,Convocarea in gedin{a ordinara a Consiliul Local al oragului Bicaz, pentru

data de 25.08.2016, ora 15.00, in sala de geclinle situatd la parterul blocului ANL din str.
Piatra Corbului, Nr,13, cu urmatoarea ordine de zi propusa:

1. Proiect de hotar0re privind incetarea de drept a mandatului de consilier local a
domnului Popovici Petru{si declararea ca vacant a locului consilie;rului in cauza.

2' Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier local a domnului Oorea
Dragomir.

3. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al oragului Bicazpe anul 2016.
4' Proiect de hotarOre privind aprobarea inregistrarii in domeniul privat al orasului Bicaz

a unor suprafefe de teren,
5. Proiect de hotarare privind modificarea componen{ei Consiliului de administratie al

Spitalului oragenesc ,, SfAntul lerarh Niccllae" -Bicaz
6. Proiect de hotarare privind numirea reprezentan{ilor Consiliului Local in Consiliul de

administrafie si in Comisia pentru evaluarea gi asigurarea calitatii din cadrul Liceului
,,Carol l" Bicaz.

7 ' Proiect de hotarare privind numirea reprezentantilor Consiliului Local in Consiliul de
administratie si in Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii din cadrul scolii
Gimnaziale nr. 1 Bicaz (Mdrceni)

B Proiect de hotarare privind aprobarea inchirerii de catre Spitalul orasenesc,,sfantul
lerarh Nicolae" -Bicaza spatiilor libere din incinta acestuia.

I Proiect de hotarAre privind aprobarea incheierii unui contract de achizi{ie cu o
societate specializata gi autorizata care sa presteze servicii de eoarisai pentru orasul
Bicaz.

10'Proiect de hotarare privind aprobarea executdrii lucrarilor de compartimentare si
modernizare a spa{iilor inchiriate de S.C. BELLADONNA SRL situate la oarterul
Policlinicii Bicaz.



1 1. Proiect de hotdrAre privind completarea inventarului terenurilor disponibile care pot fi
atribuite in folosin!d gratuita tinerilor, potrivit Legii nr. 15/2003 (inventar aprobai prin
H,c,L NR 1 1129.01.2004comptetat prin H.c.L. nr. 40124.04,20i4)

l2.Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Organigramei si Statului de functii
din cadrul spitalului oragenesc ,,sfantul lerarh Nicolae" *Bicaz.

'13' Proiect de hotardre pentru aprobarea Contractului Colectiv de munca al personalului
contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv al Consiliului
Local incheiat intre primarie si reprezentantii salariatilor.

14' Proiect de hotarare pentru aprobarea casarii unor obiecte de inventar Ei a unor
mijloace fixe ale spitalului orasenesc ,,sfantul lerarh Nicolae" * Bicaz.

15. Proiect de hotarare privind insugirea unui raport de evaluare si aprobarea inchirierii
prin licitatie publica a unor suprafefe de teren din domeniul public ai oraqului Bicaz.

16. Proiect de hotdrAre privind insugirea raportului de evaluare gi aprobarea inchirierii
prin licitalie publica a unui spa{iu din incinta Cregei Mdrceni (pieluata de oragul Bicaz
de la S.C.HEIDELBERGCEMENT ROMANIA SA, prin contractul de comodat nr. 6498
din 04.07.2016.

17. Proiect de hotirAre privind aprobarea Acordului de parteneriat intre Orasul Bicaz, prin
Consiliul local si Asociatia ,,C.S,CIMENTUL BICAZ" in vederea desfagurarii
competiliei rurul campionatului Liga a lv*a de Fotbal Neam!.

18. Proiect de hotdrare privind aprobarea marcarii, exploatarii 9i valorificarii prin licitalie
publica a un0r cantita{i de material lemnos din Partida 214T UPI Bicaz., ua 20Aoh
(natura produs: principale, volum 668 m.c.) gi partida 214ga.p,lBicaz,ua20Aok
(natura produs: principale, volum 40g m,c.)

19. Proiect de hotarare privind inregistrarea in domeniul public al oragului Bicaz,a unei
construc{ii gi a terenului aferent (Gradinita cu orar prelungit ,,Lumea copiilor", cu
regim de inal{ime S+P+1E+M).

20' Proiect de hotarAre privind insugirea rapoartelor de evaluare gi aprobarea inchirierii
prin licita{ie publica a unor terenuri din domeniul privat al oragului Bicaz.

21. Proiect de hotarAre privind aprobarea suplimentdrii, cu un autoturism Dacia Logan
Mcv Plus (pe benzina), a Listei de investi{ii pe anul 2016 a Spitalului Oragenesc

,,Sfantul lerarh Nicolae"- Bicaz.
22,intr ebdtri, i nterpe I dri .

SZ PrilEiis,sgorgtarului oragului, dispozi{ia se va comunica persoanelor gi autoritalilor

8,2016

I Avizat pentru legalitate
Secretar.loan Spiridon

lltM
thtfii
ty,tvt

'lll
Red. A/P.-Procesat A/P. - Ex.2.Ds.I/A/5.

Strada Bara.iului, nr.4, oraqut Bicaz, judeful Neamf; tet. ozlllzs+riu f*. fD33n-5a53d
e-mail: pr':it!laria bie3@.ghoo.eorrl


