ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
COMUNA BICAZU ARDELEAN
PRIMAR

DISPOZIŢIE
privind convocarea şedintei ordinare a consiliului local
Bîrsan Constantin Ioan, Primarul comunei Bicazu Ardelean,
Având în vedere prevederile art. 134 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul
administrativ;
Luând în considerare Proiectul ordinii de zi nr. 353 din 15.01.2021, instrumentele de
prezentare şi motivare a proiectelor de hotărâri, semnate de iniţiator, primarul comunei Bicazu
Ardelean, rapoartele de specialitate ale compartimentelor de resort din cadrul aparatului de
specialitate al primarului, precum și celelalte documente de motivare a proiectelor de hotărâri;
În temeiul dispoziţiilor art. 133 alin.(1) și art. 196 alin.(1) lit. b) din Ordonanța de Urgență
nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
DISPUN:
Art. 1 - (1) Se convoacă Consiliul Local al Comunei Bicazu Ardelean, judeţul Neamţ,
în şedinţă ordinară, pentru ziua de VINERI, 22.01.2021, orele 14.00, în sala de şedinţe a Primăriei
Bicazu Ardelean.
(2) În ședința Consiliului Local al Comunei Bicazu Ardelean menționată la alin. (1) al
prezentului articol va fi supus dezbaterii următorul Proiect de ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii scrisorii de garanție emisă de CEC
Bank S.A. și a plății comisioanelor pentru garantarea avansului pentru obiectivul de investiții
„Modernizarea infrastructurii rutiere locale în comuna Bicazu Ardelean, județul Neamț” , finanțat
prin FEADR, submăsura 7.2 - initiator, primar, Birsan Constantin Ioan
2. Diverse.
(3) Proiectul de ordine de zi nr. 353 din 15.01.2021 constituie anexă la prezenta dispoziție.
(4) Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi sunt puse la dispoziția consilierilor locali
pe suport de hârtie.
(5) Proiectele de hotărâri au fost trimise spre avizare comisiilor de specialitate:
1.Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget, finanțe, administrarea
domeniului public și privat al comunei, amenajarea teritoriului și urbanism, agricultură, gospodărie
comunală, protecția mediului, servicii și comerț;
2. Comisia pentru învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecția
copilului, activități social culturale, culte, tineret și sport;
3. Comisia pentru administrație publică locală, juridică, de disciplină, apărarea ordinii
publice, a drepturilor cetățenilor.
(6) Consilierii locali sunt invitaţi să formuleze şi să depună amendamente la proiectele de
hotărâri înscrise pe proiectul ordinii de zi, dacă este cazul.
Art. 2 - (1) În contextul actual, în care limitarea și diminuarea răspândirii coronavirusului
SAARS COV2 reprezintă o problemă de sănătate publică pentru cetățeni și pentru autoritățile
publice locale, precum și necesitatea prevenirii infecțiilor respiratorii COVID-19 cauzate de acest
virus, se vor lua măsurile necesare organizatorice pentru ca ședința să aibă loc în condiții de
siguranță.
(2) Fiecare participant la ședință, la sosirea la Primăria Bicazu Ardelean, se va dezinfecta
la intrare cu soluție dezinfectată asigurată de autoritatea administrației publice locale și va primi

o mască de protecție și o pereche de mănuși de protecție pe care le va purta în timpul desfășurării
ședinței.
(3) Desfășurarea ședinței se va face cu celeritate, astfel încât timpul afectat acesteia să se
reducă la minimul necesar.
(4) Ședințele comisiilor de specialitate se vor desfășura cu respectarea acelorași reguli
prevăzute la alin. (2)-(3).
Art. 3 - Secretarul General al Comunei Bicazu Ardelean va înainta şi va comunica prezenta
dispoziţie autorităţilor şi persoanelor interesate.

PRIMAR,
Bîrsan Constantin Ioan

Avizat pentru legalitate,
Secretar General, Jolteag Gicuța
Nr. 4 din 15.01.2021

JUDEȚUL NEAMȚ
COMUNA BICAZU ARDELEAN

Anexă la
Dispoziția nr. 4 din 15.01.2021
a Primarului Comunei Bicazu Ardelean

Nr. 353 din 15.01.2021

PROIECT ORDINE DE ZI
În acord cu prevederile art. 135 alin. (1) din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie
2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
Propun următorul proiect de ordine de zi pentru ședința ordinară care va avea loc
VINERI, 22.01.2021, orele 14.00, în sala de şedinţe a Primăriei Bicazu Ardelean:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii scrisorii de garanție emisă de CEC
Bank S.A. și a plății comisioanelor pentru garantarea avansului pentru obiectivul de investiții
„Modernizarea infrastructurii rutiere locale în comuna Bicazu Ardelean, județul Neamț” , finanțat
prin FEADR, submăsura 7.2 - initiator, primar, Birsan Constantin Ioan
2. Diverse.
Precizăm că:
a) fiecare proiect de hotărâre înscris pe ordinea de zi a şedinţei consiliului local este supus
dezbaterii numai dacă este însoţit de:
- referatul de aprobare, ca instrument de prezentare şi motivare, semnat de iniţiator;
- rapoartele compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului;
- avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale consiliului local;
- alte documente prevăzute de legislaţia specială.
b) secretarul general asigură îndeplinirea condiţiilor amintite anterior şi aduce la cunoştinţa
consiliului local cazul neîndeplinirii acestora înainte de adoptarea ordinii de zi.
c) suplimentarea ordinii de zi se aprobă numai pentru probleme urgente cu majoritate
simplă; proiectele de hotărâri care fac obiectul suplimentării ordinii de zi vor fi supuse dezbaterii
în sedința consiliului local numai dacă vor fi însoțite de documentele specificate anterior.
d) Proiectele de hotărâri sunt supuse avizării comisiilor de specialitate:
1. Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget, finanțe, administrarea
domeniului public și privat al comunei, amenajarea teritoriului și urbanism, agricultură, gospodărie
comunală, protecția mediului, servicii și comerț;
2. Comisia pentru învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecția
copilului, activități social culturale, culte, tineret și sport;
3. Comisia pentru administrație publică locală, juridică, de disciplină, apărarea ordinii
publice, a drepturilor cetățenilor.
e) Proiectul ordinii de zi a şedinţei consiliului local se aduce la cunoştinţă locuitorilor
comunei prin afişarea pe pagina de internet a unităţii administrativ-teritoriale sau prin orice alt
mijloc de publicitate.

SECRETAR GENERAL,
Jolteag Gicuța

