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PRIMAR

DISPOZITIE
Pentru convocarea 1in gedinti ordinari a Consiliului Local Bicaz

Nicolae Sildgean, Primarul oragului Bicaz, judeful Neam!;
In conformitate cu prevederire art. Jg, alin (I) si (J), art. 6g, alin. (1) li ale art.

115, alin' (1), lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administralia publicd loclald @, cu
modificdrile ulterioare,

DISPUN

Art' 1. Convocarea in gedinta ordinard a Consiliul Local al oragului Bicilz, pentru
data de 27.06.2019, ora 15.00, i'n sala de gedinle situata la parterul blocului Al'lL din str.
Piatra Corbului, Nr, 13, cu urmit,carea ordine de zi propusd:

1. Proiect de hotdrAre pri'uind aprobarea inchirierii prin licitalie publicd a rrnui teren
din domeniul privat al oragului Bictaz',

2. Proiect de hotdrdre privind privind exploatarea gi valorificarea prin licita;ie publica
a unei cantitdti de material lemonrs din pddurile oragurui Bicaz;

3. Proiect de hotdrAre privind privind insugirea raportului de evaluare gi rlprobarea
vdnzdrii directe a unui teren din domeniul privat al oragului Bicaz;

4. Proiect de hotardre privind aprobarea Regulamentului pentru colectaree selectiva
a degeurilor in oragul Bicaz;

5. Proiect de hotdrAre privind insugirea raportului de evaluare gi irprobarea
concesionarii prin licitatie publica a unor terenuri din domeniul privat al oragului Bi:iaz;

6' Proiect de hotardre privind aprobarea darii in folosin!d gratuitd a terenului, cimitir,
in suprafata de 9344 m.p, situat in intravilanul satului Secu, domeniul public erl oragului
Bicaz, catre Parohia lzvoru Alb gi Secu, pe durata menlinerii destinaliei acestuia (ce cimitir);

7. Proiect de hotirdre privind aprobarea amplasdrii unor panouri inforrnative pe
terenul oragului Bicaz,judelul Neam!;

8. Proiect de hotirAre cu privire la asocierea Oragului Bicazin cadrul Asocialiei de
Dezvoltare I ntercom u n ilar6 " zona Metropo I itan a pi atra Neam!";



9. Proiect de hotdrdre privind aprobarea repartizarii locuinlei situata in oragul Bicaz,
str. Cojur;na, b|.1, sc. B, ap.20;

10. Proiect de hotirdre privind actualizarea redeven{ei unui contract de concesrune;
1 f . intrebdri, interpeldri!
A.t. 2. Prin grija secretarului oragului, dispozilia se va comunica persoanelor gi

autoritatil or interesate.

A,vizat pentru leg alitate
pentru Secrefar
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