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ROMANIA
JUDETUL NEAMT
oRAguL BtcAz

PRIMAR

Pentru convocarea tffinsiriurui Locar Bicaz

l\icolae siligean, primarul oraguluiBicaz, jude(ul Neamf;
rn conformitute cuprevederile art, 3g, alin (r) ri (3), irt, ot, atin,(I) gi ale urt, IIS,

alin.(l)' lit, a) din Legea nr. 215/2001 privind uclministralia publicd tocaiA, iepublicatd, cu
mo diJic dr il e ; i c o mp letdr ile ulter io ar e,

DISPUN ,. ,,'

Art. 1. Convocarea in qedintd ordinard a Consiliul Local al oragului nicaz, pentru data
de 28.03.2019, ora 15.00, in sala de qedinle situatd la parterul blocului ANL, str; piatra
Corbului,nr.13,cuurm6toareaordinedezipropusd:

1. Proiect de hotdrdre privind darea in folosintd gratuitd a unor spalii qi terenul aferent
in care a functionat Grddinifa cu program normal - Dodeni.

2. Proiect de holdrdre privind aprobarea dezlipirii in patru loturi a unei suprafele de
teren aflatd in domeniul privat al oragului Bicaz

3. Proiect de hotdrdre privind insugirea unor rapoarte de evaluare gi aprobarea
v1+nzdrti prin licitatie public[ a unor suprafe]e de teren aflate in domeniul privat aioraqului
Bicaz

4. Proiect de hotdrdre privind aprobarea repartizdriiunei locuinfe construite prin ANL
pentru tineri, destinate inchirierii

5. Proiect de hotdrdre pentru aprobarea Planului anual de acliune privind serviciile
sociale furnizate de Direclia de Asisten|[ Social[ din subordinea Consiiiului Local

6. Proiect de hotdrdre pentru actualizarca Planului de Analizd qi Acoperire a Riscurilor
7. Proiect de hotdrdre privind aprobarea marcdrn, exploatdrii qi atribuire a gratuttd, a

cantitdtii de 50 mc material lemnos pentru construcfii, Parohiei ,,Naqterea Domnului,;- potoci,
pentru suslinerea lucrdrilor care se desgfbqoar[ la casa sociald qi capela moftuard

8. Proiect de hotdrdre privind aprobarea aderdrii Oraqului Bicazla Convenlia primarilor
pentru Climd 9i Energie angajament voluntar al autoritdliloi locale in vederea dezvoltdrii unor
planuri locale de acliune pentru promovarea eficienfei energetice gi a energiei durabile

9. Proiect de hotdrdre pentru modificareaart,2 din Hotdrdrea Consiliului Local nr,I40/
26,10.2018 privind aprobarea solicitdrii de transmitere a imobilelor in care funclioneazd
<Centrul de agrement ,,Izvoraqul" Bicaz> jud. Neamf din domeniul public al statului Ei din
administrarea Ministerului Tineretului Ei Sportului prin Directia Judelean6 pentru Sport qi
Tineret - Neamt, in domeniul public al oraqului Bicaz,jud. Neaml qi administrireaConsiliului
Local

10. Proiect de hotdrdre privind aprobarea rcactualizarii valorii totale, a indicatorilor
tehnico-economici si a contributiei proprii a Orasului Bicaz pentru reayzarea obiectivului de



investitii ..IMBRACAMINTE ASFALTICA USOARA. STRADA BISTRITEI. ORAS BICAZ^
JUDETUL NEAMT"

11. Proiect de hotdrAre privind aprobarea aderdrii
Comunelor din RomAnia

Oraqului Bicaz la Asociatia

12. Proiect de hotirdre privind aderarea la Acordul de cooperare pentru organizarea qi
exercitarea funcliei de audit public intern nr.I43tll1,12.2016

13. Proiect de hotdrAre privind aprobarea realizdrii obiectivului de investilii
,,Reabilitare, modernizarc qi dotare laborator Ei compartiment recuperare, medicind fizica qi
balneologie qi compartiment geriatrie-gerontologie", la Spitalul ordqenesc "Sf. Ierarh Nicolae"
Bicaz

14. Proiect de hotdrAre privind aprobarea Listei de dotdri ce urmeazd a fi finanlate de
Ministerul Sdndtdtii precum qi contribulia UAT Bicazlarcalizarea acestei investilii.

15. Intrebdri, interpeldri.
Art, L Prin grija secretarului oraqului , dispozilia se va comunica persoanelor gi

autoritAfl 1or interesate.

Avizat pentru legalitate
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