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D|SPOZITIE Nr. 124 din2O.O5.2O22
Privind convocarea in gedintd ordinari a Consiliului Local al Oragului Bicaz

pentru ziua de 26.05.2022, ora 15,00

Nicolae S5l5gean, primar al Oragului Bicaz, judelul Neamf
in temeiul prevederilor art. !34, alin (1), lit. a) 5i art. 196 alin (1) lit. b) din OUG nr.

57 /2OL9 privind Codul Administrativ,

DISPUN
Art. 1. Se convoacd Consiliul Local al Oragului Bicaz pentru data de 26.05.2O22, ora 15,00 in

5edintd ordinarS, in locatia Sala de gedinle situatS la parterul blocului r\NL din str. Piatra
Corbului, nr. L3, orag Bicaz, judelul Neam!, cu urmdtoarea ordine de zi propursS:

1. Proiect de hotdr6re privind rectificarea bugetului local al orapului Bicaz gi a listei de

investilii pe anul 2022-Mai2O22.
2. Proiect de hotdr6re privind darea in folosinli gratuitd a autoutilitarei I\/ECO DAILY de 3,5 t

aflatS in patrimoniul Primdriei oragului Bicaz,judelul Neam!, citre PUBLISERV BICAZ S.R.L..

3. Proiect de hoti16re privind aprobarea execu{iei bugetului locall, a burgetului instituliilor
finanlate partial sau integral din venituri proprii a Oragului Bicaz pe cele doua secliuni:
Funclionare gi Dezvoltare, pentru trimestrul I an 2022.

4. Proiect de hotir6re privind atestarea apartenenlei la domeniul privat al orasului Bicaz,
judelul Neam! a unei suprafele de teren .

5. Proiect de hotSr6re privind aprobarea participdrii Oragului Bicaz,.iudelul Neam!, in calitate
de membru fondator, la infiinlarea ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE il\TERCOMUNITARA
,,PROTECT|A AN TMALELOR NEAMT".

6. Proiect de hotdr6re privind modificarea suprafelelor aferente islazurilor ,,B6tca Hogti" gi

,,Vdrful cel Mare ll" inregistrate la punctele 15 gi 20 ale Anexei la H.C.L. nr. L3/28.O2.2OL3
privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al ora;;ului Bicaz, judelul
Neam!, in vederea inscrieriiin cartea funciari.

7. Proiect de hotdrdre privind aprobarea numSrului de burse gcolare gi cuantumul acestora
pentru semestrul ll al anului gcolar 2O2t - 2022, pentru elevii cuprin:pi Tn invS!5m6ntul
preuniversitar de stat, din unitSlile de invSlim6nt de pe raza oragului Bicaz.

8. Proiect de hotir6re privind insugirea unui raport de evaluare 9i aprobanea v6nzirii directe
a terenului in suprafali de 1.220 m.p. situatin intravilan Dodeni, str. Barajrului, nr. 47, oragul
Bicaz, judelul Neam! - NCP 53031, aflat in domeniul privat al oragului Bicaz,judetul Neam!

9. Proiect de hotSrdre privind aprobarea incheierii unui Contract de consultan!5, asistenli 9i

reprezentare juridici ?n vederea reprezentirii in instan!5 pentru anul2022.
10. Proiect de hotirdre privind inregistrarea in domeniul public al oragului Bicaz, judelul

Neam! a unor bunuri imobile - terenuriin suprafali de 183 m.p., 1678 m.p. g;i 1917 m.p. situate
in intravilan Dodeni gi extravilan orag Bicaz, judelul Neam!, tn vederea inscrierii tn cartea
funciarS.



1"1, Proiect de hotd16re privind inregistrarea in domeniul public al oragului Bicaz, judetul
Neam! a unui bun imobil - teren in suprafa!d de 24I m.p,, situat in intravilan Bicaz, str.
Barajului, judelul Neam'!, in vederea inscrieriiin cartea funciard.

12. Proiect de hotSrdre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici gi asigurarea
contributiei proprii necesare realizdrii proiectului;,,STATIl DE REiNCARCARE VEHTCULE

ELECTRICE iru oRrfSul EllcAZ, JUDETUL NEAMT", in vederea participdrii in cadrul progromului

privind reducereo emi.siilor de gaze cu efect de serd in transporturi, prin promovdreo
infrastructurii pentru vethiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic:
stolii de reincdrcarre pentru vehicule electrice in localitdsi, desfSgurat de Administratia Fondului
pentru Mediu,

13. Proiect de hotdriire privind aprobarea studiului de fezabilitate, a devizului general si a

indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul de investitie ,,CONSTRUIRE pOD pIETONAL

PESTE RAUL BISTRITA, DIN ZONA SPITALULUI <SFANTUL IERARH NICOLAE> SI AMENAJAREA

UNEIALET pTETONALEiT Onn5Ul B|CAZ, JUDETUL NEAMI,.
14. Proiect de hotdriire privind aprobarea studiului de fezabilitate, a devizului general si a

indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul de investitie ,,EXTINDERE tLUMtNAT pUBLIC pE

srRAztLE pALTtNt:i gr MtJNcil, oRASUL BtcAz,JUDETUL NEAMI,
L5. Proiect de lrotdr6re privind modificarea Regulamentului privind normele de gospoddrire,

intretinere, cur51r:nie si esteticd in oragul Bicaz, judetul Neam! aprobat prin HCL nr. 35 din
22.04.2021

16. Proiect de hotdr6re privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal
2023.

17. Diverse.

Art. 2 Secretarul general al UA.T Orag Bicaz, va depune diligenlele necesare convocdrii
Consiliului local Bicaz,av6ndinvedereasepreciza,inconformitatecu art.t34alin5), art.L37,
alin. (1) 9i art. 74!, alin. (L) din OUG 57 /2Ot9 privind Codul Administrativ, modificat prin
OUG nr. 6L/L2.O!;.2O2C\, cd:

- $edinta de consiliu se va desfdgura in locatia Sala de gedinle situatd la parterul blocului
ANL din str, Piatrar Corbului, nr. 13, ora; Bicaz, judelul Neam!, cu respectarea tuturor mdsurilor
de securitate medicalS;

- Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi puse la dispozilie in format
electronic, spre consultare, fiecirui membru al Consiliului Local;

- Comisiile de specialitate care vor consulta gi aviza proiectele de hotSrdri sunt:
L. Comisia invdldrm6nt, activitdli gtiintifice, culturd, sdndtate, protectie socialS, proteclie
copii, culter, sporll, agreement gi turism;
2. Comisia pentru studii, prognoze economico-sociale, buget, finan!e, servicii publice,
comerl, adminis;trarea domeniului public 9i privat al oragului, pentru agriculturS,
organizare si dezvoltare urbanisticS, realizarea lucrdrilor publice, ecologice, protectia
medi u I ui inconju rdtor, conservarea mon u mentelor istorice si a rhitecturS;
3. Comisia pentru administralia publicd locald, juridic5, relalii cu publicul, apirarea
ordinii pub,lice, respectarea drepturilor si libertdtilor precum si disciplind.
- Comisiile de specialitate vor lucra in plen 9i vor delibera cu votul majoritSlii simple a

membrilor lor, conside16ndu-se prezenli la sedinlele in plen gi consilierii locali care participd
prin utilizarea oricdror nrijloace electronice (art. ll, alin. 4 din OUG nr.6t/t2.O5.2020);

- Se invitd domnii consilieri locali si studieze proiectele de hotd16re, sd formuleze 5i sd

depund amendamente asupra acestora pdnd cel tdrziu la ora gedinlei din 26.05.2022.
- Convocarea se'va face in format electronic pentru fiecare membru al Consiliului Local,



fiind afigatd gi pe site-ul Primdriei ora5ului Bicaz.

Art. 3 $edinta ordinard a Consiliului Local orag Bicaz din data de 26.05.2O22, va fi
inregistratd gifdcutd publici pe pagina electronicd a Primiriei Bicaz.

Art. 4 Secretarul general al Oragului Bicaz va asigura aducerea la cunogtin!5 publici
precum 5i comunicarea prezentei dispozitii autoritdtilor, institutiilor, precum gi persoanelor

Avizat penLru legalitate,
Secretar general /
Maria - t{lna ci{
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