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PRIMAR

DISPOZITIE
Pentru convocarea in gedinfi ordinari a Consiliului Local Bicaz

Nicolae Siligean, Primarul oragului Bicaz, judelul Neamf;
In conformitate cu prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 atin. (1) fit.a) , art. 1g6

alin. (1) fit. b) din codulAdminiistrativ, adoptat prin orJG nr. sT/2019,

DISPUN

Art. 1. (1)Convocarea in gedin{d ordinara a Consiliul Local al oragului Biclz, pentru
data de 26.09.2019, ora 15.00, i'n sala de gedinle situatd la parterul blocului Af lL din str,
Piatra Corbului, Nr. 13, cu urmatoarea ordine de zi propusa:

1. Proiect de hotdrare privind alegerea pregedintelui de gedinla.
2. Proiect de hotardre privind desemnarea reprezentan!ilor Consiliului local, in

Consiliul de Administralie al Liceului ,,Carol l" Bicaz gi a unui reprezentant car.. sd facd
parte din componen{a comisiei pelntru evaluarea gi asigurarea calitdlii.

3. Proiect de hotdrAre privind insugirea unor rapoarte de evaluare gi ilprobarea
vdnzdrii prin licitatie publicd a unor suprafe{e de teren din domeniul privat al oragului Bicaz,

4. Proiect de hotdrAre prrivind aprobarea prelungirii Acordului de As,lciere a
Oragului Bicaz cu Judetul Neaml gi comunele Ceahldu, Grinlieg, pioiana Teiului Farcaga,
Tagca, Borca, Hangu, Ddmuc, Bicaz Chei, Bicazu Ardelean, Tarcdu gi Pipirig, irr vederea
suslinerii cheltuielilor de funclionare a Unitalii de asistenld medico-sociald Ceahldr.

5. Proiect de hotdrare privind aprobarea inregistrarii in domeniul privat z I ora$ului
Bicaz a suprafelei de 875 m.p, teren.

6. Proiect de hotarAre priv nd aprobarea dezlipirii, in doua loturi, a unui tere r

din domeniul privat al oragului Bic,az.

7. Proiect de hotarAre privind alocarea din bugetul local a sumei de 18,900 lei,
reprezenAnd costurile de intretinerre in internatul gcolar al Liceului ,,Carol l" Bicaz,
in perioada anului gcolar 2019-2020, a unui numdr de 6 elevi.

8. Proiect de hotdrAre privind desemnarea reprezentan!ilor Consiliului local, in
consiliul de Administratie al gcolii Gimnaziale Regina Maria Bicaz.

9. Proiect de hotarAre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local in
comisia de monitorizare gi control a achizitiilor publice constituite in cadrul Liceulu ,,Carol l"
Bicaz.



10 Proiect de hotarAre privind Proiect de hotarare privind aprobarea situaliilor
financiar' contabile gi a Raportului de activitate privind incheierea exerciliului financiar la
31.12.2018 ale Societdtii Comerciale PUBLISERV BICAZ SRL.

11 Proiect de hotdrAre privind insugirea raportului de evaluare gi aprobarea vdnzdrii
unei suprafe{e de teren din domeniul privat al oragului Bicaz.

12. Proiect de hotardre privind anularea accesoriilor in cazul obligaliilor bugetare
restante a 31 decembrie 2018 datorate bugetului local al orasului Bicaz.

13 ntrebari, interpelari!
(2), Materialele inscrise in Proiectele mai sus menlionate sunt: Referat de aprobare,

intocmit rle inifiatorul proiectului, respectiv domnul primar, Raport de specialitate intocmit de
persoane cu atribulii in compartimentul de resort din cerdrul aparatului de specialitate al
primaruI i gi alte documente anexe.

(3) Materialele aferente proiectelorinscrise pe ordinea de zi, sunt puse la dispozitia
domnilor consilieri in format letric, in cAte un exemplar pentru fiecare comisie in parte,
respectiv pentru Comisia Juridicd, Comisia de Buget Finanfe gi Comisia de Cultura, cdrora
le-au fost trimise spre avizare proiectele de hotardri, gi sunt afigate inclusiv pe site ul
Primdriei Oragului Bicaz .

Ar',. 2. Prin grija secretarului oragului, dispozitia se va comunica persoanelor gi

autoritatil or interesate.
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