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DISPOZITIE
Pentru convocarea in gedinti ordinari a Consiliului Local Bicaz

Nicolae Siligean, Primarul oragului Bicaz, judelul Neam!;
In conformitate cu prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin, (1) tit.a) , art. 1g6

alin. (1) lit. b) din codul Adminiistrativ, adoptat prin orJG nr. s7/2019,

DISPUN

Art. 1. Convocarea in gedinta ordinara a Consiliul Local al oragului Bicirz, pentru
data de 29.08.2019, ora 15.00, in sala de gedinle situatd la parterul blocului AllL din str.
Piatra Corbului, Nr, 13, cu urmdtoarea ordine de zi propusd:

1. Proiect de hotdrare privind rectificarea bugetului local al oragului Bicaz pe anul
2019.

2. Proiect de hotarare privind aprobarea achizilionarii de servicii juridice de
consultan{a, asistenta giisau reprezentare, prin avocat, a persoanei juridice -Orapul Bicaz,
jude{ul Neamtgi a autoritdtilor pulclice locale (Primarul gi Consiliul local).

3, Proiect de hotirdre privind insugirea raportului de evaluare 9i aproba rea' Anzirii
unui teren din domeniul privat al oragului Bicaz.

4. Proiect de hotdrAre privind aprobarea dezlipirii, in doua loturi, a unui tere r

din domeniul privat al oragului Bic:az.

5. Proiect de hotdrAre privind declararea ca bun de uz sau de interes public local, a
terenului, in suprafata de 37,167 m,p. (37.236 m.p. mdsuratd), situatin intravilan iicaz, str,
Stadionului, orag Bicaz, cu N,C, 51774, inclus la pozi{ia 42 din Lista inventar ctprinzand
bunurile care alcdtuiesc domeniul public al oragului Bicaz, insugitd prin H,C.L, rrr.3g din
04.04.2013.

6. Proiect de hotdrAre privind insugirea unor rapoarte de evaluare gi irprobarea
concesiondrii prin licitalie publica a unor imobile aflate in domeniul privat al oragul i Bicaz.

7. Proiect de hotardre privind aprobarea alipirii a doua loturi de teren, din domeniu
public al oragului Bicaz.

8. Proiect de hotdrare privind insugirea unor rapoarte de evaluare gi irprobarea
vAnzdrii prin licitatie public a unor terenuri din domeniul privat al orasului Bicaz.

9. Proiect de hotarAre privind aprobarea organigramei, statului funclii ale lparatului
de rspecialitate al primarului oragului Bicazgi serviciilor publice de interes local,

10. Proiect de hotardre privind aprobarea modificarii Organigramei gi Statului de funclii



din cadrul Spitalului Oragenesc ,,SfAntul lerarh Nicolae"-lJicaz.
11. Proiect de hotarare privind aprobarea Documentatiei Tehnico-Economice (Faza

Proiect I'ehnic) gi a Indicatorilor Tehnico-Economici Pentru Proiectul De Investitie
,,Eficienti;:area Energeticd a ClSdirilor Spitalului Oragenesc "SfAntul lerarh Nicolae" Bic;az,
Jude{ul li eam!",

12. Proiect de hotarare privind aprobarea cheltuielilor pentru proiectul de investilie
,,Eficientizarea energetica a cladirilor Spitalului Oragenesr; ,, SfAntul lerarh Nicolae", Bic:az,
Jude{ul lt eam!", ca urmare a actualizarii Devizului general la nivel de Proiect Tehnic,

13. Proiect de hotar0re privind aprobarea achizi{iondrii serviciului de pazd pentru elevii
Liceului, Carol I Bicaz".

14. Proiect de hotdr0re privind inchirierea prin licita[ie publici a unui teren din
domeniul public al oragului Bicaz.

15. Intrebdri, interpelari!
Att. 2. Prin grija secretarului oragului, dispozilia se va comunica persoanelon gi

autoritdtil cr interesate.

C o ntras emn e azd p entru I eg al itate
Secrefar

Pop-Rizbuc Adriana Marinela

Dispozitia nr. 153 din 23.08.2019
Red. A/P..Proc rsat A/P, . Ex.2.Ds.l/A/5.
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