
ROMANIA
JUDETUL NEAMT

ORA$UL BTCAZ
PRIMAR

Pentru convocarea r" ffi##tonsliutui Local Bicaz

Nicolae Siligean, Primarul oragului Bicaz,jude{ul Neamf;
In conformitate cu prevederile art. 133 alin. (1), urt. 134 ulin. (1) ht. a) , art. 196 alin.

(1) Iit" b) din Codul Administrativ, adoptat prin OUG nr" 57/2019,

DISPUN
Art. 1. (1) Convocareain qedinfd ordinard a Consiliul Local ai oraqului Bicaz,p:ntru data

de 30.01 .2020, ora 15,00, in sala de gedinle situat[ la parterul blocului ANL din rtr. piatra
Corbului, Nr. 13, cu urmirtoarea ordine de zi propusd:

1. Proiect de hotdrdre pentru insugirea "Raportului privind activitatea de sohLlionare a
petiliilor pe semestrul II al anului .2019" a ,,Raportului de activitate a asistenfilor personali pe
semestrul II-2019" gi a ,, Analizei stadiului de inscriere a datelor in registrul aglicol pentru
semestrul II-2019".

2. Proiect de hotlrAre privind exploatarea qi valorificarea prin licitalie publicb a cantitdlii
de material lemnos din Pa.rlida nr. 10425, U.P. Domeniul public al oragului Bicaz, naturaprodus
- Tdieri in vegetalie din allara fondului forestier, volum - l2l m.c.,punct ,,port Nou',.

3. Proiect de hotdrdre privind aprobarea concesiondrii, ca bunuri de retur, C ompaniei
Judelene Apa Serv SA Neamf a unor mijloace fixe din domeniul public al oraqu ui Bicaz,
realizate prin implementarea proiectului intitulat ,,Extinderea gi Reabilitarea Infrastr rcturii de
Apa qi ApdUzatd in Judeful Neam!.".

4. Proiect de hotdrdre privind privind aprobarea Planului de acfiuni qi lucrari le interes
local pe anul 2020 ce vor fi exe,cutate de beneficiarii de ajutor social , conform Legii nr"
41612001, cu modificarile qi completdrile ulterioare

5. Proiect de hot5.rdre privind aprobarea listei solicitan{ilor care au acces l; locuinle
pentru tineri, construite prin A.N.I., a ordinii de prioritate in sglufionarea cererilor lrrecum qi
Listei de repartizare a locuin{elor destinate inchirierii (apartament,nr.9,Bloc 13 ANL-;itr. piatra
Corbului si apaftament nr. 1 7,bI.2(:, Str. Barajului-Centru, oraq Ilicaz, judelul Neamf).

6. Proiect de hotdrdre privinrJ insugirea unor rapoarte de evaluare gi aprobareav;nzdrii
unor suprafele de teren din domeniuLl privat al oraqului Bicaz.

7. Proiect de hot.drAre pri'vind completarea H.C.L. nr" 139 din |g.l2.20l) privind
organizatea refelei qcolare a unitdlilor de invdldmdnt preuniversitar de stat pe razaadministrativ-
teritoriald a oraqului Bicaz,, pentru anul qcolar 2020-2021.

8. Proiect de hot[rdre prirrind insuqirea ACORDULUI DE PARTENERIA'I privind
colaborarea dintre Administra\iaBazinall, de Apd Siret qi U.A.T, Orag Bicaz, judelul trleaml, in
scopul implementdrii proiectului de interes public local "MODERNIZARE RETEA
STRADALA $I PoD DI|{ BETON ARMAT PESTE nAur BICAZ,oRA$ BICAZ,JTJDE-fUL
NEAMT", finanlat prin Programull{alional de Dezvoltare Locald (p.N.D.L.).

9. Proiect de hotdrdre privind aprobarea unor reguli referiloare la desftqurarea slrviciului
de salubrizare pe raza U.A.T. Bicaz.,



10' Proiect de hotdrAre privind aprobarea actualizaii valorii totale, a indicatorilor
tehnico-oconomici si a contritrutiei proprii a Orasului Bicaz in urma. incheierii contractelor deachizitie publica pentru tealizarea obiectir,ului de investitii ,,MODERNIZARE RETEA
STRAD,\LA 5T TON DIN BETON ARMAT PESTE NAUT BICAZ,.ORA$ BICAZ,JUDETUL
NEAMT ".

11. Proiect de hotdrAr:e privind aprobarea actualizarii valorii totale, a indicatorilor
tehnico-ilconomici si a contributiei proprii a Orasului Bicaz in urma incheierii contractelor de
achizitie publica pentru realizarca obiectivului de investitii "IMBRACAMINTE ASFALTICA
USOAR\, STRADA BISTRITEI, ORAS BICAZ, JUDETU]L NEAM-|".

12' Proiect de hotdrdre privind aprobarea salariilor debazdaferente funcJiilor din cadrul
familiei ocupalionale ,,Administralie", utilizate in aparatr:l de specialitate al primarului in
serviciile publice de interes local precum gi in cabinetul primarului.

1]" Proiect de hotdr6re de completare aHCL nr.l34l2g.ll.2019.
1d' Proiect de hotdrAre privind aprobarea Acordului de Parteneriat incheiat intre orasul

Bycaz gi ,,clubul Sportiv Roniin" piatra-Neam! pentru organizarca competiliei d; ";;;;;;fiil"Cupa Rtnin BicazEdifia a XII-a,,.
1 5' Proiect de hotdrAre privind aprobarea Regulamerrtului de <>rganizare qi desfrqurare a

licitaliilc r publice privind inchirierea bunurilor imobile aparfinand oragului Bicaz.
15' Proiect de hotdrAre privind aprobarea Rcordului de Parteneriat incheiat intre Orasul

Bicaz ;i Clubul de $ah Bicazul pentru organrzarea concursului de Eah 
,,Cupa orugriui n1:;

Edilia a)(I-a,2020".
1Z' Proiect de.hotdrAre privind aprobarea Regulamentului qi a Caietului de sarcini pentru

Serviciul public de salubrizare stradald al oragului Bicaz.
1i" Proiect de hotdrAre privind modificarea gi connpletarea HCL nr. l33l2gjl20lg

privind s .ab^ilirea impozitelor ;i taxelor locale pentru anul201"0.
I ). Intrebdri, interpeldri!
(1). Materialele inscrise in Proiectele mai sus men'fionate sunt: Referate de aprobare,

intocmite de iniliatorii proiectelor, respectiv domnul primar gi domnul consilier local Florea
Constant n, Rapoafte de specialitate intocmite de persoanele cu atribulii in compartimentele de
resort dir cadrul aparatului de specialitate al primarului gi alte documente anexe. 

'

(: ) Materialele aferente proiectelor inscrise pe ordinea d,e zi, sunt puse la dispozijia
domnilor consilieri in format lertric, in cAte un exemplar pentru fiecare comisiein parte, respectiv
pentru Ccmisia Juridicd, Comisia de Buget Finanle gi Cornisia de Culturd, cdrora le-au fost
trimise slrre avizare proiectele rJe hotdrdri,trimise pe e mail domnilor consilieri gi afiqate inclusiv
pe site ul Primdriei Oragului Bicaz .

Art. 2" Prin grija secretarului general al oragului Brcaz, dispozitria se va comunica

C o ntr as e: mn e aZd p e ntr u I eg u litate

^\ecretar Generul
Pop-Rdzlluc Adriana Marinela

persoane or gi autoritAdlod

Dispozitin nr. 17 din 23.01.2010
Red. A/P,-Procesat A/P. - Ex.2.Ds.I/A/5.
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