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DISPOZIŢIE 

Privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamţ 
în şedinţă ordinară 

 
Primarul Municipiului Piatra Neamţ 
          În conformitate cu prevederile art.3 alin. 1 din Carta europeană a autonomiei 
locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea 
nr.199/1997, „prin autonomie locală se înţelege dreptul şi capacitatea efectivă ale 
autorităţilor administraţiei publice locale de a soluţiona şi de a gestiona, în cadrul 
legii, în nume propriu şi în interesul populaţiei locale, o parte importantă a 
treburilor publice”; 
 În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin. (1) și (3), art. 63 alin. 1 lit. e), art. 68 alin. 
(1) şi ale art. 115 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

DISPUN: 
ART.1 - Se convoacă în sedinţă ordinară Consiliul Local al Municipiului Piatra 

Neamţ, pentru data de 27.08.2015 – ora 15:00, în sala de şedinţe a Primăriei 
municipiului Piatra Neamţ, din str. Ştefan cel Mare nr. 6 – 8, cu următoarele proiecte 
ale ordinei de zi:  

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRE:           
          1.HOTĂRÂRE  privind aprobarea reîntregirii valorilor de inventar ale unor 
bunuri imobile aparținând Municipiului Piatra Neamț; 
                          - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoș CHITIC 
          2.HOTĂRÂRE pentru aprobarea rectificării bugetului local al municipiului 
Piatra Neamţ, pe anul 2015; 
                - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoș CHITIC 
          3.HOTĂRÂRE  privind aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții ale 
Direcției Taxe și Impozite a Municipiului Piatra Neamț; 
                - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoș CHITIC 
          4. HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr. 143/30.04.2015, cu modificările 
şi completările ulterioare; 
 - iniţiator – Viceprimar Constantin TEODORESCU 
          5.HOTĂRÂRE  privind acordarea post-mortem, a titlului de cetățean de 
onoare, domnului Adolph A.Chevallier; 
                          - iniţiator – Viceprimar Constantin TEODORESCU       



         6.HOTĂRÂRE  privind încheierea unor parteneriate între municipiul Piatra 
Neamț și unele persoane juridice; 
 - iniţiator – Viceprimar Constantin TEODORESCU 
          7.HOTĂRÂRE  privind repartizarea unor locuințe; 
 - iniţiator – Viceprimar Constantin TEODORESCU 
          8.HOTĂRÂRE  privind înregistrarea unor investiții în patrimoniul 
municipiului Piatra Neamț; 
                - iniţiator – Consilier delegat Vasile POPESCU 
          9.HOTĂRÂRE  privind aprobarea inventarului parțial al terenurilor proprietate 
privată a municipiului Piatra Neamț; 
                - iniţiator – Consilier delegat Vasile POPESCU 
         10.HOTĂRÂRE privind punerea la dispoziția Comisiei de aplicare a Legii nr. 
10/2001 a unui teren proprietatea municipiului Piatra Neamț; 
                - iniţiator – Consilier delegat Vasile POPESCU 
        11.HOTĂRÂRE privind modificarea contractului de concesiune nr. 
18.684/1999, actualizat, încheiat între municipiul Piatra Neamț și SC CMI Urban SA;         
                - iniţiator – Consilier delegat Vasile POPESCU 
        12.HOTĂRÂRE  privind închirierea directă a unei suprafețe de teren de 17 mp 
situat în str. Calistrat Hogaș;       
                - iniţiator – Consilier delegat Vasile POPESCU 
        13.HOTĂRÂRE privind închirierea prin licitație publică a unei suprafețe de 
teren de 6,25 mp situat în Piața Ștefan cel Mare; 
                - iniţiator – Consilier delegat Vasile POPESCU 
        14.HOTĂRÂRE privind închirierea prin licitație publică a două suprafețe de 
teren a 17 mp fiecare, situate în B-dul Decebal și B-dul Traian; 
                - iniţiator – Consilier delegat Vasile POPESCU 
        15.HOTĂRÂRE privind modificarea contractului de concesiune nr. 1543/2006 
încheiat între municipiul Piatra Neamț și SC PARKING SA; 
                - iniţiator – Consilier delegat Vasile POPESCU 
        16.HOTĂRÂRE privind modificarea contractului de concesiune nr. 
46.782/2007 încheiat între municipiul Piatra Neamț și SC SALUBRITAS SA; 
                - iniţiator – Consilier delegat Vasile POPESCU 
        17.HOTĂRÂRE privind modificarea contractului de societate civilă nr. 
56.927/2006 încheiat între municipiul Piatra Neamț și SC PERLA INVEST SRL; 
                - iniţiator – Consilier delegat Vasile POPESCU 
        18.HOTĂRÂRE privind transmiterea în administrare a două centrale termice tip 
container, către Liceul Calistrat Hogaș;    
                     - iniţiator – Consilier delegat Vasile POPESCU  
        19.HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentației aferente licitației publice 
deschise privind delegarea de gestiune prin concesiune a serviciului de întreţinere şi 
exploatare a parcărilor publice cu plată, precum şi a celui de blocare, ridicare, 
transport, depozitare şi eliberare a autovehiculelor care sunt staţionate sau parcate 
neregulamentar; 
                - iniţiator – Consilier delegat Vasile POPESCU              
         20 .HOTĂRÂRE  privind alegerea președintelui de ședință; 
           
 



 
 II. Intrebări – Interpelări adresate executivului 
 

ART. 2 – Secretarul Municipiului Piatra Neamţ va asigura aducerea la 
cunoştinţă publică a prezentei. 
 
 

 p. Primar,      Secretarul Municipiului, 
         VICEPRIMAR DESEMNAT,          Florin FECIC 
                 Dragoș CHITIC 
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