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MUNICIPIULUI PIATRA NEAMŢ 

 
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 30.04.2015 – ora 14:00, 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 execuției bugetare la data de 31.03.2015; 
                      - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoș CHITIC 
          2.HOTĂRÂRE  privind aprobarea reîntregirii valorilor de inventar ale unor 
mijloace fixe; 
                - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoș CHITIC 
          3.HOTĂRÂRE privind constituirea de mijloace fixe și înregistrarea acestora 
în patrimoniul Municipiului Piatra Neamț; 
                - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoș CHITIC 
         4.HOTĂRÂRE  pentru aprobarea Regulamentului privind eșalonarea la plată a 
impozitelor, taxelor și a altor obligații de plată datorate bugetului local; 
                - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoș CHITIC 
         5.HOTĂRÂRE  privind aprobarea Studiului preliminar cuprinzând indicatori 
tehnico-economici, în vederea obținerii unei finanțări oferite de Fundația VELUX; 
                - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoș CHITIC 
         6.HOTĂRÂRE  privind retragerea municipiului Piatra Neamț din cadrul 
proiectului POS DRU ”Întreprinderi sociale pentru administrarea domeniului public”; 



                - iniţiatori – Viceprimar desemnat Dragoș CHITIC 
         7.HOTĂRÂRE  privind abrogarea HCL nr. 307/20.10.2014; 
                - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoș CHITIC 
         8.HOTĂRÂRE  privind abrogarea HCL nr. 224/31.07.2014; 
                - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoș CHITIC 
         9.HOTĂRÂRE  privind modificarea HCL nr. 105/27.03.2014; 
                - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoș CHITIC 
         10.HOTĂRÂRE  privind modificarea contractului de concesiune a serviciului 
de iluminat public nr. 42.919/2004; 
                - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoș CHITIC 
         11.HOTĂRÂRE  privind completarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 389/16.12.2014; 
                        - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoș CHITIC 
         12.HOTĂRÂRE  privind alocarea unor sume de bani din capitolul 67.02 
”Cultură, recreere și religie”; 
 - iniţiator – Viceprimar Aurelia SIMIONICĂ 
          13.HOTĂRÂRE  privind încheierea unor parteneriate între municipiul Piatra 
Neamț și unele persoane juridice; 
 - iniţiator – Viceprimar Aurelia SIMIONICĂ 
        14.HOTĂRÂRE  privind aprobarea repartizării unor locuințe A.N.L.; 
 - iniţiator – Viceprimar Aurelia SIMIONICĂ 
        15.HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului privind eliberarea 
Autorizației pentru efectuarea transportului cu autovehicule speciale pe raza 
municipiului Piatra Neamț; 
 - iniţiator – Consilier delegat Vasile POPESCU  
        16.HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei nr. 8 la HCL nr. 305/2013; 
 - iniţiator – Consilier delegat Vasile POPESCU  
        17.HOTĂRÂRE privind aprobare PUZ și RLU aferent str. G-ral N. Dăscălescu 
nr. 494, proprietatea Damian Ana-Maria; 
                          - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoș CHITIC 
        18.HOTĂRÂRE  privind aprobare PUZ și RLU aferent str. G-ral N. Dăscălescu 
nr. 314A, proprietatea Stănescu Maria; 
 - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoș CHITIC 
        19.HOTĂRÂRE  privind aprobarea Raportului anual de activitate al SC 
PUBLISERV SRL, pe anul 2014; 
 - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoș CHITIC 
        20.HOTĂRÂRE  privind înregistrarea unei investiții în patrimoniul 
municipiului Piatra Neamț; 
 - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoș CHITIC 
        21.HOTĂRÂRE  privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al 
municipiului Piatra Neamț și concesionarea directă a terenului în suprafață de 31mp 
situate în str. 1 Decembrie 1918 nr.9, bl. A14, sc. B; 
 - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoș CHITIC 
        22.HOTĂRÂRE  privind concesionarea prin licitație publică a unui teren în 
suprafață de 264 mp situat în str. Orhei;  
 - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoș CHITIC 
        23.HOTĂRÂRE  privind abrogarea HCL nr. 486/25.07.2008; 
 - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoș CHITIC 



        24.HOTĂRÂRE  privind închirierea prin licitație publică a unei suprafețe de 
teren în vederea amplasării unei construcții provizorii; 
 - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoș CHITIC 
        25.HOTĂRÂRE  privind prelungirea contractelor de închiriere încheiate de 
municipiul Piatra Neamț și unele companii specializate în servicii de reclamă și 
publicitate; 
 - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoș CHITIC 
        26.HOTĂRÂRE  privind aprobarea unor Rapoarte de evaluare, stabilirea 
prețurilor de piață ale unor bunuri imobile aparținând domeniului privat al 
municipiului Piatra Neamț și vânzarea acestora; 
 - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoș CHITIC 
        27.HOTĂRÂRE  privind aprobarea raportului de evaluare nr. 
17.606/22.04.2015 întocmit în vederea vânzării Dispensarului urban nr. 5; 
 - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoș CHITIC 
        28.HOTĂRÂRE  privind transmiterea în folosință gratuită a bunului imobil CT 
19, situat în str. Constantin Mătase; 
 - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoș CHITIC 
        29.HOTĂRÂRE  privind preluarea în proprietatea privată a municipiului Piatra 
Neamț a unor investiții realizate în cadrul proiectului ”Dezvoltare infrastructură 
turistică Cozla”; 
 - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoș CHITIC 
        30.HOTĂRÂRE  privind rectificarea bugetului local al municipiului Piatra 
Neamţ, pe anul 2015; 

 - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoș CHITIC       
        31.HOTĂRÂRE  privind acordarea normei de hrană personalului Poliției 
Locale Piatra Neamț pe anul 2015; 
 - iniţiator – Viceprimar Aurelia SIMIONICĂ 
         32.HOTĂRÂRE  privind aprobarea Regulamentului de Organizare și 
Funcționare al Centrului Social Pietricica ; 
 - iniţiator – Viceprimar Aurelia SIMIONICĂ 
         33.HOTĂRÂRE  privind depunerea aplicației în vederea obținerii unei 
finanțări nerambursabile oferite de Fundația VELUX; 
                          - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoș 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 
                 Dragoș CHITIC 
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