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PRIMAR

DISPOZITIE
Pentru convocarea'in gedin[i ordinari a Consiliului Local Bicaz

Nicolae sildgean, primarul oragului Bicaz, judelul Neamf;
ln conformitate cu preve>derile art. lJJ atin. (1), art. til atin. 1i1 m. fl , art. 1g6

alin. (1) fit. b) din codulAdministrativ, adoptat prin ouG nr. i7/2019,

DISPUN
Art. 1" (1) Convocarea in gedinld ordinard a Consiliul Local al oragului Bicaz, pentru

data de 19.12.2019, ora 15.00, in sala de conferin{e a Casei de Culturi, din 51r. Brajului
Nr,29, cu urmdtoarea ordine de zi propusd:

1. Proiect de hotarare privind alegerea pregedintelui de gedin!d,
2. Proiect de hotdrare privind aprobarea Organigramei qi Statului de funclii din cadrul

spitalului ordgenesc ,,sfantul ler;arh Nicolae"-Bicaz pentru anul 2020.
3' Proiect de hotdrdre privind organizarea relelei gco,tare a unititlitor de itvitldmant

preuniversitar de stat pe raza administrativ-teritorialdt a oraS;utui Bicaz,'pentru a1ui gcolar
2020-2021.

4' Proiect de hotdrdre privind desemnarea reprezentanlilor Consiliului local, in
Consiliul de Administralie al Licerului ,, Carol l" Bicaz gi a unui reprezentant care s6 facd
parte din componenta comisiei pentru evaluarea 9i asigurarea calitdlii.

5. Proiect de hotdrAre privind desemnarea reprezentanliior Consiliului local, in
consiliul de Administratie al $colii Gimnaziare ,,Regina Maria" Bicaz.

6. Proiect de hotdrdre pentru desemnarea unui reprezentant al Consiliul.ri Local in
Comisia de monitorizare gi control a achizitiilor publice constituite in cadrul Liceulu ,,Carol l"
Bicaz.

7. Proiect de hotdrAre privind aprobarea recoltdrii materrialului lemnos din Partizile nr.
104219i nr,10423, in vederea atribuirii acestuia cdtre populalie.

8. Proiect de hotdrare privind aprobarea prelungirii cu un
inchiriere pentru unele locuinle ANL din oragul Bicaz precum gi
chiriei,

9. Proiect de hotdrAre privind modificarea Actului
de Dezvoltare Intercomunitara "AeUA NEAMT".

constitutiv gi Statutului Asociatiei

10. Proiect de hotdrdre privind aprobarea anularii creanlelorfiscale mai rrici de 40
de lei, aflate in sold la data de 31 decembrie 2019.

an a contrrLctelor de
stabilirea cu antumului



11. Proiect de hotardre privind preluarea mijloacelor fixe constituite la finalizarea
investiliilc r realizate prin implementarea Proiectului intitulat "Extinderea gi Reabilitarea
Inlras!ry9turii de Apd 9i Apd Uzata in judelul Neam!"in<;heiat intre Compania Judeleana
APA sEF v s,A. NeamtgiMinisterul Mediului gi schimbarilor climatice.

12. Proiect de hotdrAre privind insugirea bugetului rje venituri gi cheltuieli pentru anii
2017,2018 qi aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli aferent anului 2019 al S.C.
PUBLISERV BICAZ S.R.L.

13, Proiect de hotdrare privind completarea HCL nr 36 din 2g.03.2019.
14. Proiect de hotirAre privind aprobarea unor reguli referitoare la desfdgurarea

serviciulu de salubrizare pe raza U.A,T. Bicaz.
1 5. intrebdri, interpeldri!
(2,. Materialele inscrise in Proiectele mai sus menlionate sunt: Referate de

aprobare intocmite de ini{iatorul proiectelor, respectil' domnul primar, Rapoarte de
specialitale intocmite de persoanele cu atribulii in compartimentele de resort din cadrul
aparatulu de specialitate al primarului gi alte documente anexe.

(3,1 Materialele aferente proiectelor inscrise pe ordinea de zi, sunt puse la dispozi{ia
domnilor consilieri in format letric, in cdte un exemplar pentru fiecare comisie in'parie,
respectiv pentru Comisia Juridici, Comisia de Buget Finan{e gi Comisia de Culturd, cdrora
le-au fost trimise spre avizare proiectele de hotdrdri, fiind afiqate inclusiv pe site ul primariei
Oragului Bicaz.

Arl' 2. Prin grija secretarului general al oragului Elicaz, dispozilia se va comunica
persoane or gi autoritdlilor interesate.

C o ntrasem n e azd p entr u I eg al itate
{iecrefar General

Pop-Riizbuc Adriana Marinela

Dispozitia nr.275 din 13.12.2019
Red, A/P..|)rocesat A/P, . Ex,2.Ds.l/A/5.
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