
ROMANIA
JUDETUL NEAMT

oRA$UL B|CAZ

PRIMAR

DISPOZITIE Nr. 141 din20.06.2022
Privind convocarea in gedinld extraordinari de indati a Consiliului Local al Oragului Bicaz

pentru ziua de 2t.O6.2022, ora 16,00

Nicolae Sil5gean, primar al Oragului Bicaz,judelul Neamt

in temeiul prevederilor art. 134, alin (1), lit. a) gi 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 de2L.O6.2O22, ora 16,00 in
gedintd extraordinard de indatS, ?n locatia Sala de gedinte situati la parterul bloculuiANL din str.
Piatra Corbului, nr. 1-3, orag Bicaz, judetul Neam!, cu urmdtoarea ordine de zi propusd:

1. Proiect de hotirdre privind participarea Oragului Bicaz la Programul Na!ional de

Redresare 9i Rezilien!5 (PNRR), Componenta C10 - Fondul local, Operaliunea 1.3: Reabilitarea

moderatd a clSdirilor publice pentru a imbundt5li serviciile publice prestate la nivelul unitdlilor
administrativ-teritoriale, aprobarea notei de fundamentare, a descrierii sumare a investiliei gi

aprobarea cheltuielilor legate de proiectul cu titlul " EFICtENT\ZARE ENERGETTCA CRE$A

MARCENt, oragul Bicoz, jude,tul Neamf".

2. Proiect de hoti16re privind participarea Ora;ului Bicaz la Programul Nalional de
Redresare 9i Rezilien!5 (PNRR), Componenta C10 - Fondul local - ,,1.1 - Mobilitate urband
durabilS, subinvestilia 1.L.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - ITS/alte
infrastructuri TlC", aprobarea notei de fundamentare, a descrierii sumare a investiliei gi

aprobarea cheltuielilor legate de proiectul cu titlul ,,ASIGURAREA INFRASTRUCTURII ITS

(srsTEME DE TRANSPORT TNTELTGENTE) PENTRU TRANSPORTUL PUBLTC iN ORASUL BTCAZ,

JUDETUL NEAM-T",

3. Proiect de hotir6re privind aprobarea actualizdrii indicatorilor tehnico-economici,

pentru implementarea Proiectului de Investilie ,,Eficientizarea energeticd a cladirilor Liceului

Carol | - Bicaz, judelul Neam!".

4. Proiect de hotS16re privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a Indicatorilor

tehnico-economici pentru "Proiectul regional de dezvoltarea a infrastructurii de ap5 gi apd

uzatd din judelul Neam!, in perioada 2014-2020".

5. Proiect de hotd16re privind rectificarea bugetului local al oragului Bicaz, a bugetului

creditelor interne gi a listei de investilii pe anul 2022-lunie2022.
Art. 2 Secretarul general al UA.T Orag Bicaz, va depune diligentele necesare convocirii

Consiliului local Bicaz, av6nd in vedere a se preciza, in conformitate cu art. L34 alin 5), art. L37,
alin. (L) 9i art. t4L, alin. (1) din OUG 57 /2OI9 privind Codul Administrativ, modificat prin
OUG nr. 6t/L2.O5.2020, c5:

- $edinta de consiliu se va desfdgura in locatia Sala de pedinte situatd la parterul blocului
ANL din str. Piatra Corbului, nr. 13, orag Bicaz, judelul Neam!;

- Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi puse la dispozi{ie in format
electronic, spre consultare, fiecdrui membru al Consiliului Local;

- Comisiile de specialitate care vor consulta gi aviza proiectele de hotdrdri sunt:
1. Comisia invd15m6nt, activitSli gtiin!ifice, culturd, sdndtate, protecfie sociald, protec{ie



copii, culte, sport, agreement gi turism;
2. Comisia pentru studii, prognoze economico-sociale, buget, finan!e, servicii publice,

comer!, administrarea domeniului public 9i privat al oragului, pentru agriculturS,
organizare gi dezvoltare urbanisticS, realizarea lucrSrilor publice, ecologice, proteclia
medi u I ui ?nconj uritor, conservarea mon u mentelor istorice gi a rh itecturS;
3. Comisia pentru administralia publici localS, juridicS, relalii cu publicul, apirarea
ordinii publice, respectarea drepturilor gi libert6lilor precum Si disciplinS.
- Comisiile de specialitate vor lucra in plen gi vor delibera cu votul majorit5lii simple a

membrilor lor.
- Se considerd prezenti la gedinlele in plen gi consilierii locali care participd prin

utilizarea oriciror mijloace electronice (art. ll, alin. 4 din OUG nr.6L/L2.O5.202O1;
- Se invitS domnii consilieri locali sd studieze proiectele de hoti16re, si formuleze gi s5

depuni amendamente asupra acestora pAni celt6rziu la ora sedintei din 21,.06.2022.
- Convocarea se va face in format electronic pentru fiecare membru al Consiliului Local,

fiind afigati 5i pe site-ul Primiriei oragului Bicaz.

Art. 3 $edinta ordinard a Consiliului Local orag Bicaz din data de 21..O6.2022, va fi
inregistratd gifScutd publicd pe pagina electronicd a Primdriei Bicaz.

Art. 4 Secretarul general al Oragului Bicaz va asigura aducerea la cuno5tintd publicd

precum gi comunicarea prezentei dispozitii autoritdtilor, institutiilor, precum gi persoanelor

Avizat pentru legalitate,
Secretar general

Maria - tr$a cifi
lll{n\


