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DISPOZITIE
Pentru convocarea in gedintd ordinari a Consiliului Local Bicaz

Nicolae siligean, primarul oragului Bicaz, judeful Neam!;
In canformitate cu prevederile art. 39, alin (1) Ei (3), art. AA, itin.1tl gi ale art.

115, alin"(l), fit. a) din Legea nr. 21s/2001 privind administraEia punitica bcald,
republicatd, cu modificdrile ulterioare,

DISPUN

Art,.l.Convocarea in gedinta ordinara a Consiliul Local al oragului Bicaz, pentru
data de 24'11.2016, ora 15.00, in sala de gedin{e situatd la parterul blocului ANL din str.
Piatra Corbului, Nr, 13, cu urmatoarea ordine de zi propusd:

1. Proiect de hotarAre privind aprobarea inregistrarii in domeniul privat al orasului Bicaz
a unor suprafe{e de teren.

2. Proiectde hotarAre privind rectificarea bugetului local al oragului Bicazpe anul 2016.
3. Proiect de hotarAre privind numirea a doi consilieri din cadrul Consiliului Local al

orasului Bicaz care sd faca parte din comisia sociala de analiza, solulionare gi
stabilire a ordinii de prioritate a cererilor de locuin!e, in vederea repartizarii
locuin{elor pentru tineri, destinate inchirierii, construite prin programe ANL.

4. Proiect de hotarare privind aprobarea scoaterii la concurs a unor posturi vacante la
Spitalul Oraqenesc ,,SfAntul lerarh Nicolae,' Bicaz.

5. Proiect de hotarare privind aprobarea achiziliei serviciilor de deszap ezire astrazilor
din oragul Bicaz in iarna 2010-2011.

6. Proiect de hotarAre privind aprobarea achiziliei lucrarii ,,Ornare, brangare gi
debranqare echipamente de iluminat ornamental cu ocazia sarbjtorilor de iarna
2016-2017 gi a pomului de Craciun , pe raza U,A.T. Bicaz', .

7" Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentutui de organizare gi funclionare a
patinoarului construit in zona ,,Stadion"

8' Proiect de hotdrare privind inchirierea prin licitalie publica a unui teren din
domeniul public al oragului Bicaz.

I' Proiect de hotdrAre privind atribuirea Ei incheierea contractului Delegarea prin
concesiune a gestiunii unor activitdli componente ale serviciului de salubrizare a
unitd{ilor administrativ-teritoriale membre ale Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitard
"ECONEAMT", din Zona 4,judelut Neam!.

to. Proiect de hotdrare privind stabilirea impozitelor gi taxelor locale pentru anul2017.
r t. intrebari, interpelari.



Alt. 2. Prin grija secretarului oragului, dispozilia se va comunica persoanelor gi autoritdlilor
interesate,

Avizat pentru legalitate
pentru Secretar

Pop-Rdzbuc Adriana
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