
ROMANIA
JUDETUL NEAMT
ORA$UL BTCAZ

PRIMAR

Pentru convocarea t t*ffiH**onsiliurui Locar Bicaz

Nicolae siligean, Frimarur oraqurui Bicaz,jude(ur Neam{;
In conformitate cuprevederile art, 133 alin, (I), urt. I3'4 ulin, (l)'lit. a), art, 196 alin.

(1) Iit, b) din codul Administrativn adoptut prin ouG nr. sr/2Lllg,

DISPUN
Art. 1. (1) Convocareain qedin!6 ordinard a Consiliul Lor;al al oraqului Bicaz,tr,entru data

de 28'11.2019, ora 15.00, in sala de gedinfe situatd la parleml blocului ANL din str. piatra
Corbului, Nr. 13, cu urmdtoarea ordine de zi propusd:

1. Proiect de hotdrdre privind aprobarea inregistr[rii ?n domeniul privat al oraqului Bicaz
a suprafelei de 246 m.p. teren.

2. Proiect de hotdr6re pentru modificarea HCL nr. 158 din 24.1L2016 privind atribuirea
Ei incheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activitdtri comp rnente ale
serviciului de salubrizare a unitdtrilor administrativ-teritoriale, membre ale Asccialiei de
Dezvoltare Intercomunitard "ECoNEAMT", din zona4, jude{ul Neam{.

3. Proiect de hotdrdre privind stabilirea impozitelor qi taxelor locale pentru anul2020.
4. Proiect de hotdrdre privirrd aprobarea Regulamentului si a Caietului de sarc ni pentrr,r

prestarea activitatii de deratizare, dezinfectie si dezinsectie, pentru combaterea ve;torilor si
ddundtorilor de pe raza oraEului Bicaz,jude{ul Neam!.

5. Proiect de hotdr6re privind aprobarea achizigiei de bunuri qi servicii pentru ,,ActivitAti festive cu ocazia Zilei Nafionale a Romdniei gi sarbiitorilor de- iarnd,2079.2020,, in
cadrul U.4.T. Oragul Bicaz judelul Neamf.

6. Intrebdri, interpeldri !

(2). Materialele ?nscrise inL Proiectele mai sus men{ionate sunt: Referate de aprobare,
intocmite de iniliatorul proiectelor, respectiv domnul primar, Rapoarte de specialitate intocmite
de persoanele cu atribulii in comPartimentele de resort din cadiul aparatului de sper:ialitate al
primarului qi alte documente anexe.

(3) Materialele aferente prroiectelor inscrise pe ordinea de zi, sunt puse la dispozilia
domnilor consilieri in format letric, in c6te un exemplai pentru fioc?re comisiein parte respectiv
pentru Comisia Juridicd, Comisia de Buget Finanle gi Comisia de Culturd , cdrora le-au fost
trimise spre avizare proiectele de hotdrdri, gi sunt afiEate inclusiv pe site ul primdriei Oraqului
Bicaz.

Art.2. Prin grija secretarului general al oragului, dispozilia se va comunica persoanelor qi

Co ntr as e mn e azd p entr u I eg u litate
Secretar General

Pop-Rizbuc Adriana Marinela

autoritdlilor in

f
\!rl(
lo

/6
ti


