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ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

PRIMARUL 
MUNICIPIULUI PIATRA NEAMŢ 

 
DISPOZIŢIE 

Privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamţ 
în şedinţă extraordinară 

 
În temeiul prevederilor 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”; 
 

Primarul Municipiului Piatra Neamţ prin viceprimar Dragoş CHITIC desemnat prin  HCL nr. 109 
din 07.04.2015 
 În temeiul dispoziţiilor art. 39 (2) şi (3), art. 63 alin. 1 lit. e), ale art. 68 (1) şi ale art. 115 (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 extraordinară Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamţ pentru data de 
29.06.2015 – ora 12:00 în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Piatra Neamţ din str. Ştefan cel Mare nr. 6 – 8, 
cu următoarele proiecte ale ordinii de zi: 

 
I. PROIECTE DE HOTĂRÂRE: 

 1.HOTĂRÂRE privind aprobarea unor Rapoarte de evaluare, stabilirea preţurilor de piaţă ale unor bunuri 
imobile aparţinând domeniului privat al municipiului Piatra Neamţ – teren cotă parte indiviză şi vânzarea acestora; 
                 - iniţiator –  Consilier local delegat Vasile Popescu 
 2.HOTĂRÂRE privind atribuirea a 28 autorizaţii taxi, transportatorilor autorizaţi participanţi în cadrul 
procedurii de atribuire, pentru realizarea serviciului de transport persoane în regim de taxi; 
                 - iniţiator –  Consilier local delegat Vasile Popescu 
 3.HOTĂRÂRE privind completarea HCL nr. 178 din 28.05.2015; 
                 - iniţiator –  Consilier local delegat Vasile Popescu 
 4.HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei şi a Statului de Funcţii ale Direcţiei Taxe şi Impozite; 
                 - iniţiator –  Viceprimar desemnat Dragoş CHITIC 
 5.HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special în vederea aprobării preţurilor/tarifelor pentru 
serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare prestate de Operatorul Regional Compania Judeţeană Apa Serv S.A.; 
                 - iniţiator –  Viceprimar desemnat Dragoş CHITIC 

 
ART.2 – Prezenta se comunică Prefectului judeţului Neamţ în vederea exercitării controlului de legalitate 

şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija Secretarului  Municipiului Piatra Neamţ. 
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