
ROMANIA
JUDETUL NEAMT
oRA$UL BtcAZ

PRIMAR

DISPQZIT].IE
Pentru convocarea in qedinfi ordinari a Consiliului Local Bicaz

Nicolae Siligean, Primarul ora$ului Bicaz , judeful Neam(;
In conformitute cu prevederile art, 39, alin (l) $i (3), urt,68, alin,(I) gi ale urt. lls,

ulin.(l), Lil. a) din Legea nr. 215/2001 privind atlministruliu publicii loculd, republicatd, cu
modiJiciirile E i co mp letdrile ulterio are,

DISPUN

Art. I' Convocarea in qedinld ordinard a Consiliul Local al oragului Bicaz, pentru data
de 28.02.2019, ora 15.00, in sala de qedinje situatd la parlerul blocului ANL, str. Piatra
Corbului, nr. 13, cu urmdtoarea ordine de zi propusd:

1, Proiect de hotdrdre pentru alegerea preqedintelui de Eedinld
2. Proiect de hotdrdre privind constituirea echipei rnobile pentru interven{iile de urgentd irr

cazuri de violenfi dornesticd
3. Proiect de l-rotdr6re privirid aprobarea inregistrdrii in domeniul privat al oragului Bicaz a unei

sLrprafe{e de teren
4. Proiect de hotbrdre privind aprobarea prelungirii cu un an a contractelor de inchiriere

pentflr uttele locuin{e ANL din oragul Bicaz precum Ei stabilirea cuantumului chiriilor
5. Proiect de hot6r6re privind insugirea unui raport de evaluare qi aprobarea vdnzdrii directe

a unei suprafele de teren aflati in domeniul privat al oraqului Bicaz
6. Proiect de hotdr6re privind insusirea unui Raport de evaluare gi aprobarea inchirierii prin

licitalie public[ a unor imobile (spa{iu giteren) aflate in domeniul public al oragului Bicaz
7. Proiect de hotdrAre privind aprobarea Acordului de parteneriat incheiat intre ora;ul Bicaz ;i

,,Clubul Sporliv Ronin" Piatra Neam{, pentru organizarea competi{iei de arte rnarfiale
,, Crrpa Ronin Bicaz " Editia a X- a

8. Proiect de hotdrAre privind aprobarea Acordului de parteneriat incheiat intre oragul Bicaz Ei
,,Clubul de gah Bicazul" pentru organizarea concursului de qali ,,Cupa Ora;ului Bicaz" Edilia a X-a;

9. Proiect de hotdrdre pentru aprobarea instituirii unor taxe locale
10. Proiect de hotdrAre privind aprobarea contului de execu{ie bugetard pe trimestrul IV al

anulLri 2018
1 f. intrebdri, interpeldri.
Art. 2. Prin grija secretarului oraqului , dispozitia se va comunica persoanelor qi

autoritdtilor interesate.

Nico
Lvizat pentru legalitate

Secretarul oragului Bicaz
loan Spiridon

Dispozitia nr. 33 din 22.


