
ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

PRIMARUL 
MUNICIPIULUI PIATRA NEAMŢ 

 
DISPOZIŢIE 

Privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamţ 
în şedinţă ordinară 

 
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 desemnat – Dragoş Chitic, conform HCL nr. 109 din 07.04.2015 
În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (1) şi (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 30.07.2015 – ora 15:00, în sala de şedinţe a 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 rectificării bugetului local al municipiului Piatra 
Neamţ, pe anul 2015; 
  - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş CHITIC 
 2.HOTĂRÂRE privind abrogarea HCL nr. 499/10.12.2010; 
  - iniţiator – Viceprimar Constantin TEODORESCU 
 3.HOTĂRÂRE privind abrogarea HCL nr. 123/30.04.2015; 
  - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş CHITIC 

4.HOTĂRÂRE privind încheierea unui act adiţional la Contractul de concesionare a 
serviciilor publice de salubrizare din municipiul Piatra Neamţ nr. 34.093/04.08.2006; 
  - iniţiator – Viceprimar Constantin TEODORESCU 

5.HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unor contracte de execuţie lucrări în 
subantrepriză de către S.C. PUBLISERV S.R.L.; 
  - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş CHITIC 
 6.HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea actului constitutiv şi a statutului 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMŢ”; 
  - iniţiatori – Consilier local delegat Vasile POPESCU 



 7.HOTĂRÂRE privind repartizarea unor locuinţe proprietatea municipiului Piatra 
Neamţ; 
  - iniţiator – Viceprimar Constantin TEODORESCU 
 8.HOTĂRÂRE privind alocarea unor sume de bani din capitolul 67.02 “Cultură, 
recreere şi religie”; 
  - iniţiator – Viceprimar Constantin TEODORESCU 

9.HOTĂRÂRE privind încheierea unor parteneriate între municipiul Piatra Neamţ şi 
unele persoane juridice; 
  - iniţiator – Viceprimar Constantin TEODORESCU 
 10.HOTĂRÂRE privind aprobarea preluării, pe bază de Protocol şi Proces verbal, a 
arhivei tehnico-economice a S.C. LOCATO S.A. de către S.C. LOCATIVSERV S.R.L.; 
  - iniţiator – Consilier local delegat Vasile POPESCU          
 11.HOTĂRÂRE privind aprobarea tarifelor minime de închiriere, de către S.C. 
Locativserv S.R.L., a spaţiilor existente în Complexul Comercial – MALL FORUM 
CENTER – str. Cuiejdi, nr. 1B; 
  - iniţiator – Consilier local delegat Vasile POPESCU 

12.HOTĂRÂRE privind înregistrarea unor investiţii, în domeniul public al 
municipiului Piatra Neamţ; 
  - iniţiator – Consilier local delegat Vasile POPESCU 
 13.HOTĂRÂRE abrogarea art. 2 pct. 1 din HCL nr. 303/2014; 
  - iniţiator – Consilier local delegat Vasile POPESCU 
 14.HOTĂRÂRE privind completarea HCL nr. 312/2013 şi HCL nr. 320/2014; 
  - iniţiator – Consilier local delegat Vasile POPESCU 
 15.HOTĂRÂRE privind abrogarea HCL nr. 141/2015 
  - iniţiator – Consilier local delegat Vasile POPESCU 

16.HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al 
municipiului Piatra Neamţ şi concesionarea fară licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 
27 mp situat în b-dul Decebal, nr. 15, către S.C. WIN MAGAZIN S.A.; 
  - iniţiator – Consilier local delegat Vasile POPESCU  
 17.HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al 
municipiului Piatra Neamţ a unor bunuri, centrale termice cu terenul aferent; 
  - iniţiator – Consilier local delegat Vasile POPESCU          
          18.HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al 
municipiului Piatra Neamţ a bunului imobil, teren şi construcţie, situat în str. Nufărului, nr. 
10, bloc 10 
  - iniţiator – Consilier local delegat Vasile POPESCU 
 19.HOTĂRÂRE privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor proprietate 
privată a Municipiului Piatra Neamţ; 
  - iniţiator – Consilier local delegat Vasile POPESCU 

20.HOTĂRÂRE privind abrogarea HCL nr. 316/2013; 
- iniţiator – Consilier local delegat Vasile POPESCU 

 21.HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al 
municipiului Piatra Neamţ a terenului în suprafaţă de 10 mp situat în str. Dimitrie Leonida, 
nr. 111, bl. D4 şi suplimentarea concesiunii cu 10 mp către Trapiel Ioan Iulius; 
  - iniţiator – Consilier local delegat Vasile POPESCU 
 22.HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al 
municipiului Piatra Neamţ şi concesionarea directă a bunului imobil teren în suprafaţă de 49 
mp situat în b-dul G-ral Nicolae Dăscălescu, nr. 11, bl. T3, sc. D, către S.C. NELCAR 
IMPEX S.R.L. 



  - iniţiator – Consilier local delegat Vasile POPESCU 
 23.HOTĂRÂRE privind modificarea art.2 din HCL nr. 177/2015;  
  - iniţiator – Consilier local delegat Vasile POPESCU          
 24.HOTĂRÂRE privind aprobarea concesiunii prin licitaţie publică a imobilului 
(NC 5401), teren şi construcţie proprietatea municipiului Piatra Neamţ, situat în Aleea Trei 
Coline – Punct Belvedere – în vederea reamenajării acestuia; 
  - iniţiator – Consilier local delegat Vasile POPESCU 
 25.HOTĂRÂRE privind acordul/dezacordul prelungirii contractului nr. 42.265/2005, 
încheiat cu S.C. Xdatasoft S.R.L.; 
  - iniţiator – Consilier local delegat Vasile POPESCU    
 26.HOTĂRÂRE privind prelungirea perioadei de folosinţă gratuită, cu 3 ani, a 
spaţiului situat în str. Ion Ionescu de la Brad, nr. 13, de către Asociaţia de Sprijin a 
Persoanelor cu Nevoi Speciale “Luceafărul” – Neamţ; 
  - iniţiator – Consilier local delegat Vasile POPESCU  
 27.HOTĂRÂRE privind concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 38 mp, 
situat în str. Mihai Eminescu, nr. 3, bl. D4, sc. C, către Cocea Alina – Elena, în vederea 
extinderii spaţiului cu destinaţia de cabinet medical; 
  - iniţiator – Consilier local delegat Vasile POPESCU    
 28.HOTĂRÂRE privind concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 54 mp, 
situat în str. Lt. Drăghescu, nr. 7, bl. E5, către Căileanu Valeriu şi Căileanu Gabriela – 
Denisa; 
  - iniţiator – Consilier local delegat Vasile POPESCU  
 29.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 
 30.HOTĂRÂRE privind aprobarea unor Rapoarte de evaluare, stabilirea preţurilor 
de piaţă ale unor bunuri imobile aparţinând domeniului privat al municipiului Piatra Neamţ 
şi vânzarea directă a acestora; 
  - iniţiator – Consilier local delegat Vasile POPESCU 

31.HOTĂRÂRE privind înregistrarea unor investiţii, în domeniul public al 
municipiului Piatra Neamţ; 
  - iniţiator – Consilier local delegat Vasile POPESCU 
 32.HOTĂRÂRE privind aprobarea unor Rapoarte de evaluare, stabilirea preţurilor 
de piaţă ale unor bunuri imobile aparţinând domeniului privat al municipiului Piatra Neamţ 
şi vânzarea prin licitaţie publică a acestora; 
  - iniţiator – Consilier local delegat Vasile POPESCU 
 33.HOTĂRÂRE privind aprobarea unui Raport de evaluare, stabilirea preţurilor de 
piaţă a unui bun imobil aparţinând domeniului privat al municipiului Piatra Neamţ şi 
vânzarea prin licitaţie publică a acestuia; 
  - iniţiator – Consilier local delegat Vasile POPESCU 
 34.HOTĂRÂRE privind acordarea în folosinţă gratuită a unui spaţiu – birou 
funcţional situat în incinta primăriei Municipiului Piatra Neamţ, str. Ştefan cel Mare, nr. 8 
către Institutul Naţional de Sănătate Publică şi Asociaţia Centrul Romilor pentru Politici de 
Sănătate SASTIPEN; 
  - iniţiator – Consilier local delegat Vasile POPESCU 
 35.HOTĂRÂRE privind modificarea contractului nr. 42.265 din 13.10.2005 de 
delegare 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 local delegat Vasile POPESCU 
 36.HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului de activitate pe 2014 al S.C. 
ANNASLIM S.R.L.; 
  - iniţiator – Consilier local delegat Vasile POPESCU 
 37.HOTĂRÂRE privind aprobarea achiziţionării de servicii financiare pentru 
refinanţarea unui credit; 
  - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş CHITIC  
  
 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 
                 Dragoş CHITIC 
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