ROMANIA
JUDETIJL NEAMT

oRAglJL BTCAZ
PRIMAR

DISP.gZITI4

Pentru convocarea in qedinfi rordinard a Consiliului Local Bicaz

Nicolae SIligean, Primarul ora$ului Bicaz, jude{ul Neam{;
In conformitate cu prevederile art. 39, alin (l) si (3), art, 68, ulin.(l) si ale art. 115, al,
lit, a) din Legea nr. 215/2001 privincl administrulia publicii locald, republicatci, cu modi/i
ulterioure,

DISPUN
Aft' 1. Convocarea in qedin{d ordinard a Consiliul Local al oraqului Bicaz, pentru data de 3
.2017, ora 15.00, in sala de gedin{e situatd la parterul blocului ANL, str. Piatra Corbului, nr. i3
urm6toarea ordine de zi propusS:
1. Proiect de hotdrdre privind aprobarea inregistrdrii in domeniul privat al oraqului
unor suprafele de teren

2.

Proiect de hotdrare privind insuqirea devizului de lr-rcrdri pentrLl compartinren
si racord la Lrtilitbti a spaliLrlLri sil.uat in str. pie{ei, nr. 3A qi aprobarea conrpe
cheltuielilor efectuate cu redevenfa stabilitd pentru concesiune
3. Proiect de hotdrAre pentru modificarea anexei nr.2la H.C.L. nr. 102 din27 .07 .2017 pri]vl
aprobarea salariilor debazd, aferente funcliilor din cadrul familiei ocupalionale ,,Administralie" utiliz
in aparatul de specialitate al primarului, in serviciile publice de interes local precum qi in cabi4e
modernizare

primarului.
4. Proiect de hotdrire privind numirea administratorului S.C. ,,Publiserv Bicaz"
contractului de administrare preourn gi aprobarea contractului de prestdri servicii incheiat
Bicaz Ei S.C. ,,Publiserv Bicaz" SRL
5. Proiect de liotdrAre privind insugirea unorrapoafte de evaluare gi aprobarea vdnzdrii
licitalie publicd a unor suprafele de teren din domeniul privat al oraqului Bicaz.
6. Proiect de hotirAre privind insuqirea unor rapoafte de evaluare gi aprobarea vdnzdrii d
a unor suprafele de teren din domeniul privat al orasului Bicaz.
7. Proiect de hotbrAre privind aprobarea exploatdrii Ei valorificdrii prin licitatie publicd a u
cantit[ti de rnaterial lemnos.
8. Proiect de hotdrAre privind aprobarea Planului de ocupare a funcliilor publice pentru a
2017-2018 din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
9. Proiect de hotbtAre pentru aprobarea rectificdrii bugetului local al oragului Bicaz.
10. Proiect de hotdrAre privind aprobarea contr:lui de execufie bLrgetard pe trimestrul III al anLr
2011.
11. intrebdri, interpelSri;
Artr",,2* Prin grija secretarului oragului , dispozilia se va comunica persoanelor qi autoritafi
interesate.

pentru legalitate
Secretarul oragului Bicaz
Av izat
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