
ROMANIA
JI.'DETUL NEAMT
oRA$UL BICAz

PRIMAR

Pentru convocarea tffinsiriurui Locar Bicaz

Nicolae Siligean, primarul oraqului tsicaz ,.iude{ul Neam{;
In conformitute cu preveclerile urt. 39, alin (l) si (3), art. 68, ulin.(l) si

ale srt. 115, alin.(l), \il. u) din Legeu nr.215/2001 privincl qdministr&tiu
p ublicd localii, rep ublicutii, t:u modfficdrile ulterioure,

DISPUN

Aft, 1. Convocarea in gedin{d ordinard a Consiliul Local al oragului Bicaz, pentru data
de 31.03.2016, ora 15.00, in sala. de qedinle situatd la parterul blocuiui ANL din str. piatr:a
Colbului, nr.13, cu urmdtoarea ordine de zi propusd:

1. Proiect de hot[rdre privind rectificarea bugetului local
2. Proiect de hotirAre privind raodificarea fi completarea actului constitutiv qi Statutr-rl

Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitard,,AeUA NEAMT',.
3. Proiect de hotdrdre privind alocalea din bugetul local a sumei de 5000 lei cdtre

Inspectoratul $colar Judelean Neam! fi Asocialia Profesorilor de Limba Francezit.
4, Proiect de hotirAre privind insugirea inventarului reactualizat al bunurilor ce alcdtuiesc

domeniul public gi privat al oragului Btcaz.
5. Proiect de hotardre privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului busetar al

orasului Bicaz pe anul 2015.

interes local pentru anul 2016.
7. Proiect de hotdrdre privind aprobarea

unor suprafete de teren.
inregistrdrii in domeniul privat al oragului Bicaz a

8. Proiect de hotdrAre privind aprobalea listei solicitantilor care au acces la locuinte, ordi'ea
de prioritate in solutionarea cererilor precum si Lista de repartiz are a unui num6r de 4
locuinte pentru tineri, construite prin A.N.I-. destinate inchirierii.

6. Proiect de hotdrare privind aplobarea organigramei numdrului de
functii ale aparatului de specialitate al primarului orasului Bicaz

9. Proiect de hotdrare privind aprobarea DALI, principalii inclicatori
Devizului general pentru obiectivul "Reparatii curente slrdzi, alei si

personai Si statutului de

Si serviciile publice de

tehnico-economici 9i a
parcdli in oragul Bicaz,

Judetul Neamt".
10. Proiect de hotdrare privind aprobarea executdrii studiului

"Extindere retea gaze naturale in cartierul CapSa,,
de f'ezabilitate pentru investilia

11. Proiect de hotdrAre privind aprobarea marcdrii, exploat[rii qi valorificdrii prin licitalie
publicd a cantitdlii de 319 m.c. material lemnos din partida 2037 IJ .p. I Brcaz, u.a. 20 A-2g.l2' Proiect de hotdrdre privind insugilea unor rapoarte de evaluare si aprobarea vAnzdlii pri'
licitalie publicd a Llnor terenuri din domeniul privat al oragului Bicaz.



13' Proiect de hotdrAre privind aprobarea inchirierii prin licitalie publicd a unor terenuri din
domeniul public al orapului Bicaz.

14. Proiect de hotbrare privind aprobarea comisiei tehnice de
teritoriului la nivelul oraqului Btcaz.

urbanism gi amenajarea

15. Proiect de hotdrd"re privind alocarea din bugetul local a sumei de 6000 lei c[tre Liceul ,,
Carol I" - Bicaz, in vederea desfEgurdrii Festivalului de cdntece 9i dansuri populare pentru
elevii de liceu "Floare de colt"-editia a-II-a.

16. Proiect de hotdrare privind alocarea din bugetul local a sumei
,, Mihai Eminescu" Bicaz, pentru sustinerea financiard a editdrii
Caietele Oraqului Mdrii dintre Munli,,

de 8550 lei, cdtre Biblioteca
gi tipdririi lucr5.rii anuale ,.

17 ' Proiect de hotdrd.re privind aprobarea modificdrii Organigramei 9i Statului de funclii
din cadrul Spitalului ord.fenesc "sfantul Ierarh Nicolae,,-Bicaz.

18' Proiect de hotdrd"re privind aprobarea tarifelor pentru serviciile medicale cu platd,
prestate in spitalizare de zi la compartimentul Recuperare, medicind fizicd 9i balneoiogie,
persoanelor neasigurate sau celor care se adreseazd, unrtdtl gi doresc servicii in afara
programS.rilor pentru anul 2016, in cadrul Spitalului Oriigelesc "SfAntul Ierarh Nicolae,,-
Btcaz.

19. Proiect de hotdrare privind aprobarea scoaterii la concurs a unor posture vacante Ia
Spitalul Ord"genesc " S fAntul Ierarh Nicolae,,-Bicaz.

20 ' Proiect de hotdrAre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului
general actuahzat pentru obiectivul de investitie ,,Amenajare peisagisticd pialetd Gard,,, oras
Bicaz.

21. Prezentarea de cdtre Domnul Nicolae Sdldgean a Raportului anual al primarului pentru
anul 2015.

22. intrebdri, interpeldri.

Ar!, ..2, Prin grija secretarului oraqului , dispozilia se va comunica persoanelor pi
autoritdlilor interesate.

Avizat pentru legalitate
Nicolae Secretan, Spiridon
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