
 
    

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. 897 din 10.02.2020, 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 MARȚI, 18.02.2020, 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 bugetului local al comunei Bicazu Ardelean pe 
anul 2020; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorificării cantității de 7.441 m3 masă 
lemnoasă, proprietate a Comunei Bicazu Ardelean, în condițiile Regulamentului de valorificare 
a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 
715/2017; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorificării cantității de 31 m3 masă lemnoasă, 
pe picior, produse accidentale, proprietatea Comunei Bicazu Ardelean, rezultată pentru realizarea 
căii de scos-apropiat din suprapunere cu partida nr. 1019, atribuită operatorului economic S.C. 
OCOLAȘUL MARE FOREST S.R.L. prin contractul nr. 5567 din 26.07.2019, în condițiile 
Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat 
prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017, cu modificările și completările ulterioare; 

4. Proiect de hotărâre privind alegerea presedintelui de ședință; 
5. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii nr. 85 din 30.12.2019 a Consiliului 

Local al Comunei Bicazu Ardelean 
6. Diverse.  
(3) Proiectul de ordine de zi nr. 897 din 10.02.2020 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 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. 63 din 10.02.2020 
 


