
ROMANIA
JUDETUL NEAMT
oRAguL BTCAZ

PRIMAR

DrsPoztTtE
Nr. 213 din 21. LO.zOzL

Privind convocarea Consiliului Local al Ora;ului Bicaz, in gedlnle ordir.rard pentru ziua
de 28.10.202L , ora X.S,OO

Nicolae SilSgean, primar al Oragului Bicaz, judelul
in temeiul prevederilor art. 134 alin(1) lit. a) 9i

57/2019 privind Codul Administrativ,
DISPUN

din 5548 Tp din domeniul public al judelului N
proiectului Imbundtdtirea stdrii de conservare a habitat

HotdrAri de Guvem in vederea atestdrii oraqului Bicaz , j
turisticd de Interes Local"

9. Proiect de hotdrAre privind rectificarea bugetului local
10. Proiect de hotdrAre privind numirea reprezentanlilor

Neam!
art. L96 alin (1) lit. b) din OUG nr.

Art. l.Se convoaci Consiliul Local al Oragului Bicaz pentru dat{ de 2g.Le.zO21, ora 15,00
in gedin!5 ordinarS, in localia Sala de gedinle a Casei de Culituri Bicaz, cu urmdtoarea
ordine de zi propusi

1.' Proiect de hotd16re privind aprobarea execuliei bujetare a Oragului Bicaz pe
trimestrul al lll lea al anului 202t.

2' Proiect de hotirAre privind insusirea unui raport de ev{luare si aproba rea vAnzdrii
prin.licitalie publicd, a terenului in suprafala de +O nf R., siiuat'in orasul Bicaz,
str'Aleea Teif91, judelul Nearn! - NCP 538i4, aflat in domeniul privat al oragului
Bicaz,judelul Neam!

3' Proiect de hotdrdre privind insusirea unui raport de evAluare si aprobarea vdnzdrii
prin.licitalie publicd, a terenului in suprafala de aS n{.R , situat in orasul Bicaz,
str.Aleea Teilor, judelul Neam! - NCP 53830, aflat in domeniul privat al orasului
Prrrr rrurlalle pupllca, a terenulul In Supratata de 45 n(.p., situat in Orasul Bicaz,
str.Aleea Teilor, judelul Neam! - NCP 53830, aflat in domeniul privat al orasului
Bicaz,judelul Neam!

4' Proiect de hotdrAre privind aprobarea dirii in administrare a unor bunuri imobile ,
proprietatea publici a UAT Orag Bicaz , citre $coala BimnazialS "Regina Maria"
Bicaz.

5. Proiect de hotdrAre privind aprobarea dirii in administr!re a unor bunuri imobile ,
proprietatea publici a UAT Oraq Bicaz, citre Spitalulsf. lerarh Nicolae Bicaz.

6. Proiect de hotdrdre privind modificarea incadririi din funcfia de execulie de gofer I

, in funclia de conducitor autospecialS, din cadrul $erviciului Voluntar pentru
Situalii de Urgenli , prin punerea in aplicare a Sentingei Civile nr. I26/Lg.O2.2O2O ,
defin itiv5.

7. Proiect de hotdrAre privind aprobarea planului U ic Zonal qi Regulamentul
local de urbanism in vederea introducerii in intravilan a prafe{ei de 1500 mp teren

pentru implementarea
or de interes comunitar din

Parcul Nalional Ceahldu prin implementarea de mdsuri
8. Proiect de hotdrAre privind aprobarea depunerii doc pentru

Neam!,
inilierea unei
ca ,, Sta!iune

liului local in
Calita(ii 9i

Consiliul de
Comisia deAdministralie, Comisia pentru Evaluarea gi Asigura



monitorizare a ilor publice, in cadrul Liceului ,, Carol l" Bicaz, pentru anul

scolar 2021-2Oz

11. Proiect de
Administrafie,
Gimnaziale

12. Proiect de ho
de aprobare a i atorilor tehnico-economici actualizali 9i de asigurare a finanlirii

pentru
Program,Pentru
armat peste rA

13. Diverse gi Prez
Judelene de nrli a Persoanelor din carlrul ConsiliuluiJudelean Neam!

Art. 2 Secretarul generaf al UAT Orag Bicaz, va clepune diligenlele necesare convocdrii

Consiliului local Bicaz, ailAnd in vedere a se preciza , in confornnitate cu art' L34 alin 5) ,

;;.;i[ atin.l) din oUG 57 lzotg privind Codul Adrninistrativ, modificat

prin oUG nr.6t/t2.Q5'2p20, c5

- Materialele inscrite pe proiectul ordinii de zi vor fi puse la dispozilie ' 
in forrnat

electronic, ,pr. {onrrltare , fiecSrui membru al consiliului Local

- Comisiile de speJialitate care vor consulta 9i aviza proiectele de hotirdri

l.Comisia invit;rtnant , activitSli gtiinlifice , culturb , sindtate , proteclie

Avizatpentru legalitate

privind numirea reprezentanlilor consiliului local in consiliul de

isia pentru Evaluarea gi Asigurarea !{rlatii in cadrul $colii
a Maria 'Bicaz, pentru anul gcolar 2021-2022

e privind actualizarea Anexelor 1 9i 2 la HCL nr. 89/20'09'2021

de cheltuieli care nu se finanleazd de la bugetul de stat prln

r'rectivul de investilii Modernizare relea stradald 9i pod din beton

Bicaz, oras Bicaz, judelul Neam!

ntarea raportului de control nr. L2397/t3.LO.ZAT' al Direcliei
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