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PRIMAR

DISPOZITIE
Pentru convocarea ?n gedin(i ordinard a consiliului Local Bicaz

Nicolae sdligean, primarul oragului Bicaz,judelul Neam!;
ln conformitate cu prevederile art. sg, alin (1) si (3), art. 69, alin.(l) gi ale art.

115, alin.(l), lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind- adiinistragia puniica bcald,
republicatd, cu modificdrile ulterioare.

DISPUN

Art. 1. Convocarea in gedinld ordinard a Consiliul Local al oragului Bicaz, pentru
data de 27.10.2016, ora 15.00, in sala de gedinle situatd la parterul blbculuiANL din str.
Piatra Corbului, Nr. 13, cu urmdtoarea ordine de zi propusi:

1. Proiect de hotdrAre privind rectificarea bugetului local al orasului Bicaz pe anul
2016.

2' Proiect de hotdrAre privind aprobarea inchirierii de cdtre Spitalul Ordsenesc
,,Sfdntul lerarh Nicolae" -Bicaz a spa{iilor libere din incinta acesiuia.

3. Proiect de hotdrAre privind alocarea din bugetul local, pe perioada cursurilor, in
anul qcolar 2016-2017, a unei sume reprezentAnd contravaloarea a B0 de litri
combustibil (carburant), lunar, pentru transportul dus-intors a Z elevi din satul
Secu cdre Scoala lzvoru AIb.

4. Proiect de hotirAre privind aprobarea marcirii, exploatdrii de pe pdgunile
impddurite ale oragului Bicaz, a 50 m.c. lemn constructii rdginoase gi atiibuirii
gratuite a acestuia cdtre Parohia ,,Nasterea Maicii Domnului"-potoci, pentru
construirea unei case sociale.

5. Proiect de hotirAre privind marcarea, tdierea gi atribuirea gratuitd a unor cantitd{i
de lemn de foc pentru sediul PSI Bicaz si $coala primard livoru Alb,

6. Proiect de hotdrdre privind alocarea din bugetul local a surnei de 2000 lei lei
cdtre Asociatia ,,Renasterea Bicazului", ca sprijin financiar pentru activitati
culturale.

an a contractelor de
precum gi stabilirea

cuantumului chiriei
8. Proiect de hotdrAre privind

concesionarii directe a unei
Bicaz.

9. Proiect de hotdrdre privind
vdnzdrii prin licitatie publicd a

7. Proiect de hotirare privind aprobarea prelungirii cu un
inchiriere pentru unele locuinte ANL din oragul Bicaz

insugirea unui raport de evaluare gi aprobarea
suprafe{e de teren din domeniul privat al orasului

insugirea unui raport de evaluare gi aprobarea
unui teren din domeniul privat al orasului Bicaz.



10. Proiect de hotdrAre privind aprobarea prelurilor de vAnzare a masei lemnoase, la
drum auto, cdtre populatie, din partida nr.214g, Upl Bicaz, u.a. 16, Natura
Produs: secundare-rdrituri, volum 79 m.c.9i din Partida nr.203i;1, Upl Bicaz, u.a.
20A-28, Natura produs: lgieni, volum 319 m.c.

ll.Proiect de hotirdre privind alocarea din bugetul local a sumei de 14000 lei
pentru sus{inerea parteneriatului Consiliului Local al Oragului Bicaz la proiectul
Educational Judetean - Festivalul obiceiurilor de iarnd pentru licee ,,Datina,,,
Editia a ll-a, 2016.

1 2. intrebdri, interpeliri.
Art- 2. Prin grija secretarului oragului, dispozilia se va comunica persoanelor 9i
autoritdtilor i nteresate.
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