RO}MANIA
JUDETUL NEAMT
oRA$UL BTCAZ

P]IIMAR

D,I.$"P

PZ*I TJ E

Pentru convocarea in gedinfd ordinard a consili'rui Local Bicaz

siligean, Prirnarul oraqului Ricaz o jude{ul Neamf;
-Nicolae
In
conformitate cu prevederile art. :19, alin (1) $i (3), art, 6g, alin.(1) ale urt,
si
alin.(l), lit, a) din Legeo nr, 215/2001 priviLncl administraliu pubticd locald', iepubl
mo

dificdr ile ulte rio ur e,

DISPUN

AfI. 1' Convocarea in qedin!;i ordinrari a Consiliul Local al oraqului Bicaz,
data de 27.07.2017, ora 15.00, in siala de qedin{e situati la parterut blocului AN
Piatra Corbului, nr. 13, cu urmito,area ordine de zi propusi:

1

1.
2.

Proiect de hotdrdre privind aprobarea rectificdrii bugetului local al oraqului Bi
Proiect de hotdr6re privind aprobarea contului de execulie bugetard pe trimestrul
anului 2017.
3. Proiect de hotdrdre privind aprobarea constituirii fondului d.e rczervd. busetara
anul 2017.
4. Proiect de hotdrdre privind aprobarea Acordului de parteneriat incheiat intre Cons
Judefean Neam! Ei Consiliul Local al orerEului Bicaz in vederea sustinerii financia
organizdrn Zilei Marinei RomAne pe lacul ,,lzvoru Muntelui"qi a Programului de manife
intocmit in acest sens
5. Proiect de hotdrAre privind aplobarea prelungirii contractelor de inchiriere clupd d
de 5 ani de la repartilie , aferente locuinlelor situate in oraqul Bicaz, blocul ANL, di
Piatra Corbului, nr. 13, a modalitalii de caloul qi nivelul chiriei pentru titularii de c
care au implinit rzArsta de 35ani
6. Proiect de hot[rAre privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul
al oragului Bica:z a unei suprafele teren
7. Proiect de hotdr6.re privind aplobarea inregistrdrii in domeniul privat al oraqului
a unor suprafete de teren
8. Proiect de hotdrdre pentru revocarea lfotdrdrii Consiliului Local al oraqului Bicaz,
62 dtn27'04.20f7 pentru modificarea Ei completarea H.C.L nr. 158 din24.11.2016 nri
atribuirea ;i incheierea contractului de dele,gare prin concesiune a gestiunii unor acti
componente ale serviciului de salubrizare ii unitdtilor administrativ-teritoriale membe
Asociafiei de Dezvoltare Intercomunitard ,,ErcoNEAMT,,, drn zonz 4, jud. Neaml
9. Proiect de hotdr6re privind aprobarea Programului de aprovizionare a popula{iei
principalele prodttse alimentare ;i neeLlimentaLre rafionalizate in caz de mobilizare sau r
10. Proiect de hotdrdre privind aprobarea, efectudrii unui schimb de terenuri
11. Proiect de hotdr6re privind apr.obarea inregistrdrii in domeniul public al oraqului B
a suprafelei de 56 mp teren
12. Proiect de hotdrdre privind aprobarea alipirii a doud loturi de teren. din domeniu
al oraqului Bicaz

13. Proiect de hotdrAre privind achizilionarea serviciilor juridice
de executare
>sare apdrdrii intereselor oraqului Brcaz, in vederea punerii

silit6
aplicare a hotdrArilor
ecdtoregti definitive pronunlate de instanlele de judecuia in cauzele civile
in care oragul
az,Pnmarul oraqului Bicaz gi /sau Consiliul local al oragului Bicazau fost parte
in proces
14. Proiect de hotdrAre privind aprobarea e>iploatdrii, d. p" p[qunile
impadurite ale
rului Bicaz a cantitdlii de 7 m.c. lemn rdqinoase pentru construclii
gi atribuirii gratuite a
;tuia cdtre Asocialia de cregtere a animalelor,, sidniqoarei-Bicaz,,
15. Proiect de hotbrAre privind aprobarea salariilor d,e bazd,aferente
func{iilor din cadrul
iliei ocupalionale ,,Administralie", utrhzarte in aparatul de specialitate al primarului,
iciilor publice de interes local gi din cabinetul primarului.
16' Proiect de hotdr6re privind aprobarea
-odifi.a.ii Regulamentului de organizare Ei
lionare a Consiliului Local.
17. Intrebdri, interpeldri;

in

Ayt, .?," Prin grija secretarului oraqului
tdlilor interesate.

,

dispozifia se va comunica persoanelor

Av izat pentru legalitate

$ecretarul oragului Bicaz
loan Spiridon

sms_4

nr.194 din 21.07.2017

Strada Barajului, nr.4, oragul Bicaz, judelr
e-mail:p-:'imar.iRbi.c-A-z..y.A*llQo-c-erlr
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