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PRIMAR

Pentru convocarea rr ffi##*onsuiurui Locar Bicaz

Nicolae Siligean, primarul oragului Bicaz,jurleful Neamf;rn conformitate cuprevederile urt. 133'alin. (1), art, 134 utin. (1) lit. a) , art, tg6 alin.(1) lit. b) din codal Administratirt, adoptat prin o(IG nr. s7/201g,

DISPUN
Art" 1' (l) convocarea in q;edinfd ordinard a consiliul Local al oragului Bicaz,pentru datade 27'02'2020, ora 15'00, ?n sal,a de qedinle situata ia parterul blocului ANL din str. piatraCorbului, Nr. 13, cu urm[toarea o,rdine de zi propusd: 

r-

l' Proiect de hotdrare privrind aprobarea inregistrdrii in clomeniul privat al orapului Bicaza suprafelei de l0 m.p. teren.
2' Proiect de hotdrare privind marcarea, exploatarea qi atribuirea gratuitlta ur ei cantitdlide material lemnos cdtre parohia l:zvoru Alb"
3" Proiect de hotdrdre privirnd aprobarea recoltdrii materiaLlului lemnos din partiCa

nr. 10293, in vederea atribuirii acestuia cdtre populaJie.
4" Proiect de hotdrare privir:rd trecerea, din domeniul public, in domeniul privat al oraquluiBicaz' a unor bunuri - mijloaie fi.xe, date in concesiun. .u tun,r.i o" r"ir., ilmpani,,i JudefeneApa Serv SA Neamf, in scopul scoaterii din funcfiun. gi ,urarii acestora.
5' Proiect de hotdrare privind insugirea raportului de evaluare qi aprobare a vdnzdrjiunei suprafele de teren din domeniul privat al oragului Bicaz.
6' Proiect de hotdrdre privind insugirea raportului a.1rrutuu.. gi aprobare a vdnzfuiiunei suprafele de 20 m.p. teren, dirr domeniurprivat 

"r "r"s"rri 
Bicaz.

7' Proiect de hotdrare privirrd insugirea raportului de evaluare gi aprobare a vdnzitriiunei suprafe{e de 53 m.p. teren, dinr domeniur privat al oragurui Bicaz.8' Proiect de hotdrare privind uprotu.*u incheierii Acordului de colaborare dintreconsiliul local al oraqului Bicaz qi caminu.l de uatrani,,-ia cocA,, din Bicaz juderul Neam!,avdnd ca obiect acordarea de serv;icii, ingrijire si urG;ta in.egim rezidenfial penrnrpersoanevArstnice dependente.
9' Proiect de hotdrdre privind trecerea,.din domeniul public, in domeniulprivat rl oraguluiBicaz, a unor construcJii, in scopul scoaterii din functiune, cisarii gi demol6rii acestora,10' Proiect de hotdrdre privind aproborea Planuiui anual de acfiune privind serviciilesociale futnizate de Direc{ia de Asirstenfd Sociald din cadrui primiiriei oragului Bicaz"l1' Proiect de hotdrdre privind aprobarea u.otoa.ii de stimulente financir.re lunare

$L-"tj:*t'i 
general interimar qi managerutul spitutului ordger:resc ,,sfdntul Ierarh Nicolae,,

12' Proiect de hotdrdre privind tnsusirea Acordului de cooperare pentru asiguroreasuportului IT tn vedereT,leTottarii si gestiondrii sistemului de rlontiol Intein Managerial prinint e rm e diul p I atfu rme i,, S o lul i a n _ S,i I Ai,,, rrr. n _, 
" 

i *., o,," 
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13, Proiect de hotdrdre privind aprobarea prelungirii cu un an, a contractelor de inchiriere
pentru unr:le locuin{e ANL din oragul Bicazprecum gi stabilirea cuantumului chiriei.

14' Proiect de hotdrAre privind aprobarea dezlipirii, in doud loturi, a unui teren din
domeniul privat al oraqului Bicarz.

15' Proiect de hotdrAre privind aprobarea execu{iei bugetului local al oragului Bicaz pe
trimestrul al IV-lea al anului 2019.

16' Proiect de hotdrdre privind modificarea si completarea HCL nr. 14 din 30.01.2020
privind al,robarea unor reguli referitoare la desfasurarea serviciului de salubrizare pe raza UA.T
Bicaz.

1?. Proiect de hotdrAre privind insuqirea unui raport rle evaluare gi aprobarea inchirierii
directe a unei suprafefe de teren din domeniul privat al ora;rului Bicaz, precum qi transmiterea
acordulu pentru subtraversarea unei cdi de acces gi realizirea investifiei ,,infiin1area Fermei
Piscicole Pbstrdvdriile Ceahldului".

18. Proiect de hotdr6re privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC
PUBLISFRV BICAZ SRL, pentru anul 2020, estimdri pentru anii2021,2022,

19. intrebdri, interpeldri !

(2 r. Materialele inscrise in Proiectele mai sus menfionate sunt: Referate de aprobare,
intocmite de inijiatorul proiectelor, respectiv domnul primar-Nicolae SdlSgean, Rapoarte de
specialita e intocmite de persoanele cu atribufii in com;rartimentele de resort din cadrul
aparatului de specialitate al primarului qi alte documente anexe.

(3 t Materialele aferente proiectelor inscrise pe ordinea de zi, sunt puse la dispozilia
domnilor consilieri in format letric, cdte un exemplar pentru fiecare comisie in pafte, respectiv
pentru Comisia JuridicS, Comisia de Buget Finanfe gi Comisia de Culturd, cdrora le-au fost
trimise sp re avizare proiectele de hotdrAri, trimise pe e mail domnilor consilieri qi afiqate inclusiv
pe site ul Primdriei Ora;ului Bi<',a2.

Ar1, 2. Prin grija secrertarului general al oraqului Bicaz, dispoziiia se va comunica
persoanel tr gi autoritdfilor interesate.

Primlr,
Nico_fo.$
le,Yt

C o ntr as e,mn e azd p e ntr u I eg alitate
liecretar General

Pop-Rizbuc Adriana Marinela
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