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Pentru convocarea in gedintii ordinari a consiliului Local Bicaz

Nicolae Siligean, Primarul oragului Bicaz, judeful Neamf;
In conformitate cu prevederile aft. 39, arin (1) Ei (3), art. aa, iin.1t1 gi ale
115, alin,(l), fit. a) din Legea nr.2I,i/2001 privind administralia punfica
h
republicatd, cu modificdrile ulterioare,
DISPUN

Art. 1. Convocarea in gedinta ordinara a Consiliul Local al oragului Bicaz, pe
data de 28,09.2017, ora 15.00, in sala de gedinle situata la parterul blocului ANL din

str.

Piatra Corbului, Nr, 13, cu urmatoarea ordine de zi propusa:
1. Proiect de hotardre privind alegerea pregedinterui de sedintd.
2.Proiect de hotarAre privind prelungirea, pana la sfargitul anului

19,

a

gcolar 20iT-

Acordului de colaborare cu $coala Gimnaziala nr.1 Bicaz, in vederea contin
proiectului Centrul Step by Step pentru Educa{ie gi Dezvoltare Profesionala, aprobat
H C.L. nr 95/25.09.2014
3, Proiect de hotarAre privind aprobarea prelungirii Acordului de Asociere a
Bicaz cu Judetul Neam{ gi comunele Ceahlau, Grinlieg, PioianaTeiului, Farcaga, Ta
Borca, Hangu, Damuc, Bicaz-Chei, Bicazu-Ardelean, Tarcau gi Pipirig, in vederei sus{i
cheltuielilor de functionare
Unitd{ii de asisten{d medico-sociala Ceahlau
4. Proiect de hotarOre privind aprobarea Acordului de parteneriat incheiat i
Primaria oraqului Bicaz qi Clubul Sportiv,,Cimentul" Bicaz- Sectia fotbal privind alocr
sumei de 15.000 lei pentru turul editiei de c'ampionat201Tl201B.
5, Proiect de hotarAre privind aprobiarea concesionarii ca bun de retur a unui s
in suprafa{i de 108 mp, Companiei Jude{ene ,, ApA SERV', S.A. Neamt
G.Proiect de hotirare privind alocarela din bugetul local, in anul
$colar 2O1T-20j
unei sume echivalente cu pretul a B0 litri combustibil (carburant) lunar, reprezen
contravaloarea transportului pentru doi elevi din satul Secu, la Scoala lzvoru Alb retu
si
7. Proiect de hotarare privind apnrbarea alocarii din bugetul local a irme'
22.050 lei, reprezentand costurile de intre{inere in internatele gcolire (cazare gi masa
perioada anului gcolar 2017-2018,
unui numar de 12 elevi din invdtamA
preuniversitar, cu domiciliul in oragul
8, Proiect de hotar0re privind aprobarea inregistrarii in domeniul privat al orag
Bicaz a unor suprafe{e de teren.
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9. Proiect de hotarare pentru aprobarea Organigramei gi a Statului de functii

ale
tlui de specialitate al primarului qi ale serviciilor publice de interes local.
10. Proiect de hotarAre privind aprobarea dezlipirii in doud loturi a unei suprafete de
n aflatd in domeniul public si privat al oraqului Bicaz.

11. Proiect de hotarare privind aprobarea achizitionarii serviciului de paza pentru
ul ,,Carol l" Bicaz.
12. Proiect de hotarare privind insugirea unor rapoarte de evaluare gi aprooarea
drii prin licitatie publica a unor suprafe{r: de teren din domeniul privat ai orasului

13. Proiect de hotarAre privind aprobarea programului
9i a bugetului de cheltuieli
uite de organizarea si desfdsurarea manifestarilor dedicate orasului Bicaz ,,Zilele
14. Proiect de hotarAre privind aprobarela exploatarii a 10 m.c, lemn de foc de oe
nile impadurite ale Oragului Bicaz 9i atribuirii gratuite a acestuia gcolii primare lzvoru
pentru incdlzirea spatiilor de invatamdnt
15. Proiect de hotarire pentrua probareet Regulamentului privind stabilirea conditiilor
jorare a impozitului pe clddirile gi terenurile neingrijite de pe razaoragului
Bicaz.
16. Prezentarea de catre Politia locala a Raportului de activitate pe anul 2017 .
1 7. intrebdri, interpelari.
2. Prin grija secretarului oragului, dispozilia se va comunica persoanelor gi autoritalilor

,-Procesat A/P, . Ex.2.Ds.l/A/S.

StradaBaraju|ui,nr.4,oragulBicaz,juoetut
e-mail : primari_abicaz@yalhoo.com

