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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 31.03.2015 – 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 completarea valorii de inventar a unor clădiri date în 
administrarea învățământului preuniversitar din Municipiul Piatra Neamț; 
                - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoș CHITIC 
          2.HOTĂRÂRE  privind aprobarea Regulamentului privind Eliberarea/Vizarea 
anuală a Acordului pentru deschiderea exercițiului comercial, pentru agenții 
economici care desfășoară activități de comerț/servicii/alimentație publică, în 
municipiul Piatra Neamț; 
                - iniţiator – Consilier delegat Vasile POPESCU 
          3.HOTĂRÂRE privind stabilirea taxei pentru eliberarea atestatului de 
producător și al carnetului de comercializare a produselor percepute de 
Compartimentul Registrul Agricol pentru 2015; 
                - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoș CHITIC 
         4.HOTĂRÂRE privind înființarea serviciului public de asistență socială, 
instituție publică având personalitate juridică aflată în subordinea Consiliului Local, 
denumită Direcția de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț; 
                - iniţiator – Viceprimar Aurelia SIMIONICĂ 



         5.HOTĂRÂRE privind aprobarea PUZ și RLU aferent – Construcție P+2E 
multifuncțională, strada Orhei; 
                - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoș CHITIC 
         6.HOTĂRÂRE privind aprobarea PUZ și RLU aferent – 1.Introducerea în 
intravilanul municipiului Piatra Neamț a terenului cu suprafața de 69.585 mp, 
lotizarea în loturi construibile cu locuințe individuale P-P+2E, drumuri de acces 
private, teren proprietate privată, drum de acces public proprietatea municipiului 
Piatra Neamț; 
                - iniţiatori – Viceprimar desemnat Dragoș CHITIC 
         7.HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii valabilității cu 3 ani a unui PUZ 
aprobat prin HCL nr. 91 din 30.03.2012; 
                - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoș CHITIC 
         8.HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 1 la HCL nr. 231/21.07.2011; 
                - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoș CHITIC 
         9.HOTĂRÂRE privind încheierea unui Acord de parteneriat între municipiul 
Piatra Neamț și 8 ONG-uri în vederea obținerii unei finanțări nerambursabile 
acordată de Fundația VELUX la Programul Internațional de Finanțare în Domeniul 
Social – Social protection and alleviation of social distress; 
                - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoș CHITIC 
         10.HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr. 277 din 14.09.2012; 
                - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoș CHITIC 
         11.HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea actului constitutiv și a 
statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Aqua Neamț”; 
                        - iniţiator – Consilier delegat Vasile POPESCU 
         12.HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local al municipiului Piatra 
Neamț pe anul 2015; 
 - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoș CHITIC 
          13.HOTĂRÂRE privind punerea la dispoziția Comisiei de Aplicare a Legii nr. 
10/2001 a unui teren în suprafață de 518 mp situat în str. Mărăței f.n.; 
 - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoș CHITIC 
        14.HOTĂRÂRE privind serviciul public de administrare, întreținere și 
exploatare a parcărilor de reședință, a parcărilor închiriate instituțiilor publice sau 
private de pe domeniul public și privat al municipiului Piatra Neamț; 
 - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoș CHITIC 
        15.HOTĂRÂRE privind serviciul public de administrare, întreținere și 
exploatare a Parcului Zoologic; 
 - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoș CHITIC 
        16.HOTĂRÂRE privind serviciul public de administrare, întreținere și 
exploatare a Ștrandului Municipal; 
 - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoș CHITIC 
        17.HOTĂRÂRE privind transmiterea în folosință gratuită a unor spații situate 
în incinta bunului imobil din str. Ștefan cel Mare nr. 15, etajul I, către unele 
organizații de utilitate publică, non – guvernamentale, non profit, pe durata de 5 ani; 
 - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoș CHITIC 
        18.HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului anual de activitate a serviciului 
public de administrare și exploatare a parcărilor publice cu plată din municipiul Piatra 
Neamț, pentru anul 2014; 
 - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoș CHITIC 



        19.HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului anual de activitate a serviciului 
public de administrare și exploatare a parcărilor de reședință, a parcărilor publice fără 
plată și a parcărilor închiriate instituțiilor publice sau private din municipiul Piatra 
Neamț, pentru anul 2014; 
 - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoș CHITIC 
        20.HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului anual de activitate în baza 
Contractului de prestări servicii nr. 35293 din 18.09.2014, având ca obiect prestarea 
serviciilor de gestionare a unităților locative din Municipiul Piatra Neamț, pentru anul 
2014; 
 - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoș CHITIC 
        21.HOTĂRÂRE privind înregistrarea în patrimoniul municipiului Piatra 
Neamț, domeniul public, a unor investiții; 
 - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoș CHITIC 
        22.HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului anual în baza Contractului de 
delegare de gestiune nr. 46.782 din 06.09.2007,  având ca obiect serviciul de ecarisaj, 
întreținere și administrare a toaletelor publice și ecologice și a serviciului de 
întreținere, curățenie spații verzi din municipiul Piatra Neamț, pentru anul 2014; 
 - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoș CHITIC 
        23.HOTĂRÂRE privind transmiterea în folosință gratuită a spațiului în 
suprafață de aproximativ 65 mp, situat  în incinta Complexului Comercial Mall 
Forum Center, str. Cuejdi nr. 1B, etaj II, către Asociația Nicu Albu, pe durata de 3 
ani; 
 - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoș CHITIC 
        24.HOTĂRÂRE privind transmiterea în folosință gratuită a centralei termice 
CT nr.15 din aleea Plaiului către Asociația UJPPV – NȚ, C.A.R.P.P.V. Solidaritatea 
Piatra Neamț, pe durata de 10 ani; 
 - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoș CHITIC 
        25.HOTĂRÂRE privind concesionarea directă a terenului în suprafață de 39 
mp situat în b-dul Decebal nr.4, bl. H2, către o persoană fizică, în vederea extinderii 
spațiului comercial; 
 - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoș CHITIC 
        26.HOTĂRÂRE privind transmiterea în folosință gratuită a unei suprafețe de 
teren către Parohia ”Nașterea Maicii Domnului”; 
 - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoș CHITIC 
        27.HOTĂRÂRE privind aprobarea Rapoartelor 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 
       28.HOTĂRÂRE privind aprobarea inventarului parțial al unor terenuri 
proprietate privată a municipiului Piatra Neamț; 
 - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoș CHITIC 
       29.HOTĂRÂRE privind  trecerea din domeniul public în domeniul privat a unei 
suprafețe de teren; 
 - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoș CHITIC 
        30.HOTĂRÂRE privind repartizarea unor spații locative aflate în administrarea 
municipiului Piatra Neamț; 
 - iniţiator – Viceprimar Aurelia SIMIONICĂ 



 31.HOTĂRÂRE privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea lucrărilor de 
amenajare și întreținere spații verzi în municipiul Piatra Neamț, de către S.C. C.M.I. 
Urban S.A. în anul 2015; 
 - iniţiator – Viceprimar Aurelia SIMIONICĂ 
 32.HOTĂRÂRE privind  completarea HCL nr. 271 din 29.08.2013; 
 - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoș CHITIC 
          33.HOTĂRÂRE privind  declanşarea proceduriii de atribuire a 106 autorizaţii 
taxi pentru realizarea serviciului de transport persoane în regim de taxi; 
 - iniţiator – Consilier delegat Vasile POPESCU 
          34.HOTĂRÂRE privind  aprobarea proiectelor cu finanţare nerambursabilă de 
la bugetul local al municipiului Piatra Neamţ pentru activităţi nonprofit de interes 
local, pe anul 2015; 
 - iniţiator – Viceprimar Aurelia SIMIONICĂ 
         35.HOTĂRÂRE privind încheierea unui contract de prestări servicii de 
administrare, exploatare și întreținere a bunului imobil cu destinația Sală Polivalentă ; 
 - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoș CHITIC 
         36.HOTĂRÂRE privind  încheierea unui contract de prestări servicii de 
administrare, exploatare și întreținere a bunului imobil cu destinația Mall Forum 
Center; 
 - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoș CHITIC 
         37.HOTĂRÂRE privind  alocarea unei sume de bani din capitolul 67.02 
”Cultură, recreere și religie”; 
 - iniţiator – Viceprimar Aurelia SIMIONICĂ 
         38.HOTĂRÂRE privind aprobarea deplasării unei delegații din partea 
Consiliului Local al municipiului Piatra Neamț în orașul înfrățit Bergama din Turcia; 
 - iniţiator – Viceprimar Aurelia SIMIONICĂ 
         39.HOTĂRÂRE privind încheierea unor parteneriate între municipiul Piatra 
Neamț și unele persoane juridice; 
 - iniţiator – Viceprimar Aurelia SIMIONICĂ 
         40.HOTĂRÂRE privind transmiterea în folosință gratuită a fostei centrale 
termice CT 48 situată în str. Unirii f.n. către Fundația ”Boxul Nemțean”; 
 - 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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COD F – SAPL 
 


