
ROMANN
JUDETUL NEAMT
oRA$UL BTCAZ

PRIMAR

DISPOZITIE
Pentru convocarea in gedinfi ordinari a Consiliului Local Bicaz

Nicolae Siligean, Primarul oragului Bicaz, jude[ul Neam!;
In conformitate cu prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a) , art. 1g6

alin. (1) lit. h) din codulAdministrativ, adoptat prin olJG nr. gT/2019,

DISPUN

Art. 1. (1) Convocarea in gedintd ordinard a Consiliul Local al oragului Bicaz, pentru
data de 31.10.2019, ora 15,00, in sala de gedinte situati la parterul blocului ANL din str,
Piatra Corbului, Nr. 13, cu urmdtoarea ordine de zi propusd;

1. Proiect de hotdrAre privind aprobarea inregistrdrii in domeniul privat al oragului
Bicaz a suprafelei de 277 m.p, teren,

2. Proiect de hotdrAre privind aprobarea procedurii de inregistrare gi radiere a
vehicu lelor la nivelul u n itdtii admi nistrativ-teritori ale 0ra9ul Bicaz.

3. Proiect de hotdr0re privind prelungirea, pAnd la sfArgitul anului gcolar 2}rc-2020,
a Acordului de colaborare cu $coala Gimnaziald ,,Regina Maria"- Bicaz, aprobat prin HCL
nr. 12317.09.2018, in vederea continudrii proiectului ,,Un start pentru viald", iniliat de
Centrul Step by Step pentru Educa[ie gi Dezvoltare Profesionald,

4. Proiect de hotirAre privind rectificarea bugetului local al oragului Bicaz pe anul
2019,

5. Proiect de hotirdre privind

inchiriere pentru unele locuinte ANL
chiriei.

6. Proiect de hotdrdre privind aprobarea solicitirii unei serisori de'garanlie bancard
in favoarea Agenliei pentru Finanlarea Investi{iilor Rurale, pentru acoperirea avansului
necesar finalarii proiectului de investilii ,,Lucrdri de realizare a infrastructurii de protectie
impotriva inundafiilor pe P6rdul Bisericii qi PArAul Bagei, Loc, Bicaz, Jud, Neam!",

7. Proiect de hotdrdre privind aprobarea executiei bugetului local al oragului Bicaz pe
trimestrul al lll{ea al anului 2019.

S.Proiect de hotdrdre pentru imputernicirea primarului privind negocierea
contractului/acordului colectiv de munci al salarialilor din cadrul Primbriei oraqului Bicaz.

9. Proiect de hotdrdre privind alocarea din bugetul local a sumei de 1.500 lei, in
vederea organizdrii ,,Balului bobocilor" la ,,Liceul ,,Carol l" - Bicaz,

aprobarea prelungiril cu un aR. a contractelor de
din oragul Bicaz precum ,gi stabilirea cuantumului



10. Proiect de hotdrdre privind exploatarea gi valorificarea prin licitalie publicd a unor
cantititi de material lemons din pidurile oragului Bicaz,

11. Proiect de hotdrAre privind aprobarea achizitiei lucrdrii ,,Ornare, brangare gi
debranqare echipamente de iluminat ornamental cu ocazia sarbdtorilor de iarnd 2019-2020
gi a pomului de Crdciun, pe raza U,A.T. Bicaz",

12. Proiect de hotdrdre privind indexarea, incepAnd cu anul 2020, a impozitelor gi

taxelor locale aprobate prin HCL nr.145127.11.2018 privind stabilirea impozitelor gi taxelor
locale pentru anul 2019, precum gi a limitelor minime gi maxime ale amenzilor
contraventionale prevdzute la art. 493 alin. (3) gi alin. (a) din Codulfiscal.

13. Proiect de hotdrAre privind insugirea unor rapoarte de evaluare 9i aprobarea
vAnzdrii prin licitatie publicd a unor terenuri din domeniul privat al oragului Bicaz.

14. Proiect de hotdrdre pentru modificarea anexei la HCL nr.80 din 29.07,2019
prinvind ,,Lista proiectelor de lucrdri ce urmeazi a fi finantate din imprumut".

15. Proiect de hotirAre privind actualizarea inventarului bunurilor care aparlin
domeniului public al oragului Bicaz,

16 Intrebari, interpelari!
(2). Materialele inscrise in Proiectele mai sus men{ionate sunt: Referat de aprobare,

intocmit de inifiatorul proiectului, respectiv domnul primar, Raport de specialitate intocmit de
persoana cu atribulii in compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primarului si alte documente anexe,

(3) Materialele aferente proiectelorinscrise pe ordineadezi, sunt puse la dispozilia
domnilor consilieri in format letric, in cAte un exemplar pentru fiecare comisie in parte,
respectiv pentru Comisia Juridicd, Comisia de Buget Finanle gi Comisia de Culturi, carora
le-au fost trimise spre avizare proiectele de hotdrAri, gi sunt afigate inclusiv pe site ul
Primdriei Oragului Bicaz.

Art. 2. Prin grija secretarului general al oragului, dispozilia se va comunica
persoanelor 9i autoritdtilor interesate.

C o ntr as em n eazd p entru I eg al itate
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