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PRIMAR

DISPOZITIE
Pentru convocarea in gedinti ordinari a Consiliului Local Bicaz

Nicolae Siligean, Primarul oragului Bicaz, judeful Neamt;
ln conformitate cu prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) tit. a) , art. 1g6

alin. O lit. b) din codul Administrativ, adoptat prin olJG nr. gT/2019,

DISPUN
Art. 1. Convocarea in gerJin[i ordinara a Consiliul Local al oragului Bictz, pentru

data de 29.07.2019, ora 15.00, in sala de gedinte situatd la parterul blocului AtrL din str,
Piatra Corbului, Nr. 13, cu urmatoarea ordine de zi propusa:

1. Proiect de hotirAre privind rectificarea bugetului local al orasului Bicaz pc anul
2019.

2. Proiect de hotirdre privind aprobarea inregistrdrii in domeniul privat al ongului
Bicaz a unor suprafete de teren.

3. Proiect de hotdrOre privind abrogarea unor hotarAri de consiliu local.
4. Proiect de hotirdre privind insugirea "Raportului privind activitatea de srllulionare

a petitiilor pe semestrul I al anuluti 2019" a ,,Raportului de activitate a asistenlilor personali
pe semestrul l-2019" gi a ,, Analiz:ei stadiului de inscriere a datelor in registrul agri ;ol pentru
semestrul l-2019".

5. Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului local al oragului Bicaz pe
trirrestrul al ll-lea al anului 2019.

6. Proiect de hotardre priv'ind acordarea unui mandat special in Adunarea {ienerald
a Asocialiei de Dezvoltare Interc,cmunitara "AQUA NEAMT", in vederea exercitar i votului.

7. Proiect de hotdrdre privind avizarea Regulamentului Serviciului t,ublic de
Salubrizare a localitalilor din Jude{ul Neam!,

8. Proiect de hotirAre privind organizarea qi desfdqurarea manifestarilor prilejuite
de Ziua Marinei RomAne, gi Zilele Bicazului 2019,

9. Proiect de hotdrare privind modificarea gi inlocuirea Anexei la HCL155/2{r. 11 .2017
privind aprobarea contractdrii unui imprumut intern in valoare de 7 .202.500 lei, ast el
moriificatd prin HCL nr. 84din 28.06.2018.

= 10. Proiect de hotirdre privind inchirierea unui teren din domeniul privat e loragului
Bicaz, cu destinatia organizare der gantier, pentru lucrarile de asfaltare a DN15,



Prim

ru

11. Proiect de hotarAre privind modificarea Anexeli 2la HCL 158124.11.2016 privind
atribuireit gi incheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activitali
compon()nte ale serviciului de salubrizare a unitatilor administrativ{eritoriale membre ale
Asociatie ,i de Dezvoltare lntercomunitari "ECONEAM'[", din Zona 4, judelul Neam!
(modificrrtdSi completatd prin HCL nr. 61131.05.2018).

1 2. Intrebari, interpelSri!
Art. 2. Prin grija secretarului oragului, dispozitia se va comunica persoanelor gi

autoritdti or i nteresate.

Contrasemneazd pentru leg alitate
Secrefar

Pop-Rizbuc Adriana Marinela
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