
ROMANIA
JUDETUL NEAMT

ORA$UL BICAZ
PRIMAR

DISPOZTTIE

N.. .*.J€ .t2s.rr.zo2o
privind convocarea de indati a Consiliului Local al Oraqului Bicaz, in ;edinfa

extraordinar[, pentru ziua de 26.11.2020, orele 16,00

Nicolae Sdldgean, primar al Oraqului Bicaz,jude{ul Neam!;

Avdnd in vedere pievederile art.tr34 alin.4 din codul administrativ care prevede c6"in caz

de maximd urgenf6, p"ntr., rezolvarea intereselor locuitorilor oraqului, convocarea consiliului

local pentru qedinla extraordinard se face de indat[.
ydzdnd solicitdrile $colii Regina Maria Btcaz, ale Liceului Carol IBicaz, ale Spitalului

or6genesc Sf.Ierarh Nicolae precum qi referatele compartimentelor de resort din cadrul primariei

prin care se solicit[ rezoliarea unor situalii stringente, absolut necesare bunei desfbqurdri a

activitdtii in domeniul qcolar, sanitar ;i administrativ,

In temeiul prevederilor art. 134, alin. (1), lit. a) si art. 196, alin. (1), lit b) din OUG nr.

57 l2}l9 privind Codul Administrativ:

DISPUN,

ART. 1 Convoc de indatd Consiliul Local al Oraqului Bicaz in qedinfd extraordinard,

pentru ziua d,e 26.11.2020, orele 1600, in localia sala micd de qedin{e a Casei de Culturd Brcaz,

cu urmatoarea ordine de zi ProPus[ :

1. proiect de hotdrfire privind achiztlia de bunuri ;i servicii "Activit[ti organizate cu

ocazia Zilei Nalionale a Romdniei gi a sdrbdtorilor de iarnd 2020-2021", UAT oraE Bicaz,

jud.Neam!.

2. proiect de hot5rdre privind stabilirea consumului lunar de carburanfi pentru

Autoutilitara IVEC9 DAILy de 3,5 Tone cu Bend Basculabild, achizilionatd de c[tre Primdria

oraqului Bicaz.

3. proiect de hotdrdre privind numirea reprezentantilor consiliului local in Consiliul de

administratie si in Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii din cadrul Liceului "Carol I

Bicaz",

4. proiect de hotdrdre privind numirea reprezentantilor consiliului local in Consiliul de

administratie si in Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii din cadrul Scolii Gimnaziale

"Regina Marj'.a"Bicaz,



5. Proiect de hot[rdre privind numirea reprezentantilor consiliului local in consiliul de
administratie al Spitalului Sf.Ierarh Nicolae Bicaz.

6. Proiect de hotdrdre privind execulia bugetard pe trimestrul III al anului 2020.

7' Proiect de hotdrare privind rectificarea bugetului local.

Art.2 Secretarul general al UAT Orag Bicaz, va depune diligenlele necesare convocdrii
Consiliului local Bicaz, avAnd in vedere a se preciza in conformitate cu art.I34 alin 5) , art.l31
alin'l) si art.141 alin 1) din OUG 57l20tg privind codul administrativ, modificat prin OUG
nr.61112.05.2020, cd:

-sedinta de consiliu se va desfasura in localia sdlii mici de ;edinle a Casei de Culturd
Bicaz, cu respectarea tuturor mdsuriror de securitate medicald.

-convocorea se va face in format electronic pentru fiecare membru al Consiliului Local,
sau telefonic pentru cei care nu delin cdsuld de postd electronicd, fiind afiSatd Si pe situl
Primdriei orasului Bicaz.

Art' 3 Secretarul general al oragului Bicaz va asigura aducerea la cunostintd publicd precum si
comunicareaptezentei dispozitii autoritetilor, instituliilor precum si persoanelor interesate.

Avizat pentru legalitate,
Secretar general

Vitavu{Lau
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