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ROh4AN 1A
ROMANIA

JUDETUL NEAMT
oRA$UL BIGAZ

PRIMAR

Pentru convocarea tffins'iurui Locar Bicaz

Nicolae Sildgean, Primarul oragului Bicaz, jude{ul Neam(;
In conformitute cu prevederile art. 39, alin (1) $i (3), art.68, alin.(I) Si ule art. IIS,

alin.(1)' lit. a) din Legeu nr. 215/2001 privincl atlministraliu publicd locald, iepublicatd, cu
mo dificiir ile E i c o mp letdrile ulte r io ar e,

DISPUN

A{tt,1. Convocarea in qedintd ordinard a Consiliul Local al oragului Bicaz,pentru data
de 31"01.2019, ora 15.00, in sala de qedinte situat[ la blocul ANL, str. Piatra Corbului. nr. 13"
cu urm[toarea ordine de zi propusd:

l. Proiect de hotdrAre privind aprobarea Listei solicitanlilor care au acces la locuinfe
construite de ANL pentru tineri, destinate inchirierii, a Ordinii de prioritate in solufionarea
cererilorpeentru locuinle gi a Listei de repartizarc a locuin{elor (apartamentul nr, 9, Bl.
ANL, str. Piatra Corbului, nr. 13, oraEul Bicaz,jud. Neam!).

2. Proiect de hotdr6re pentru insuqirea ,,Raportului privind activitatea <le solufionare a
petiliilor in semestrul II al anului 2018", a ,,Raportului de activitate a asistelfilor personali
pe semestrul iI al anului 2018" qi a ,,Analizei stadiului de completarc adatelor inregistrul
agricol pentru semestrul II al anului 2019,'.

3. Proiect de hotdrdre privind aprobarea Planului de acliuni qi lucrdri de interes local pe
anul 2019, ce vor fi executate de cdtre beneficiarii de ajutor social conform Legii nr. 41612001
cu modificarile Ei completdrile ulterioare.

4. Proiect de hotlrdre privind acordarea unui mandat special reprezentantului U.A.T.
Bicaz in Adunarea Generald a Asocialilor din A.D.I. ,,AeUA NEAMT,,.

5. Proiect de hotdrdre privind aprobarea inregistrdrii in domeniul pri.,zat al oraqului
Bicaz a unor suprafele de teren.

6. Proiect de hotdrAre privind aprobarea Organigramei qi Statului de funclii ale
Spitalului Ordgenesc ,,SfAntul Ierarh Nicolae',- Btcaz

7). Proiect de hotdrdre privind prelungirea valabilitdlii Planului Urbanistic General al
oraqului Brcaz.

8). Proiect de hotdrdre privind privind aprobarea inchirierii prin licitalie publicd a unor
suprafele de teren aflate in domeniul public qi privat al oraqului Bicaz.

9). Proiect de hotdrdre privind aprobarea atribuirii directe, prin contract de inchiriere, a
unor suprafele de pd;une aflate in domeniul privat al oraqului Bicaz.

10). Proiect de hotdrAre privind aprobarea completdrii Statului de funr:fii al Direcliei
de Asisten{[ Sociald din subordinea Consiliului Local.

11). Proiect de hotdrdre pentru aprobarea amplasdrii staliilor pentru oprirea vehiculelor
care efectuiazd'transport de persoane pe traseul Dodeni - Cabanalzvorul Muntelui

1 2. intr ebdri interpeld ri.



Art. 2" Prin grija secretarului oraqului , dispozilia se va comunica persoanelor qi
autoritAfl lor interesate.

Avizat p entru legalitate

tecretarul oragului Bicaz
loan Spiridon

Red. I/S.-Procesat VS. - Ex.2.
Ds.$edinse C.L.

Dispozitia nr. 14 din 23.01.2019

Strada Barajului, nr. 4, oraqul Bicaz, judeful Neamf; tel. 0233/254310, fax. 02331254530
e-mail r ptimafl"a}jcaZ@yah.qp,qQ$"


