
ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

PRIMARUL 
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 21.07.2016 – 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 luare act de încetarea mandatului domnului consilier 
local Laurențiu – Cristinel DULAMĂ; 
                - iniţiator – Președinte de ședință Luminița- Georgeta VÎRLAN 

2. HOTĂRÂRE privind validarea mandatului de consilier local al d-lui 
Sauciuc Cristian; 
 - iniţiator – Primar Dragoș CHITIC 

  3. HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la HCL nr.182 din 04.07.2016 
privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate; 
 - iniţiator – Primar Dragoș CHITIC 
           4. HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr.177 din 04.07.2016 privind 
alegerea comisiei de validare; 
 - iniţiator – Primar Dragoș CHITIC 



5. HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în 
cadrul Consiliilor de Administrație ale unităților de învățământ de pe raza 
municipiului Piatra Neamț; 
 - iniţiator – Primar Dragoș CHITIC 

6. HOTĂRÂRE privind împuternicirea consilierilor locali să reprezinte 
interesele municipiului Piatra Neamț în societățile comerciale, la care municipiul este 
acționar sau asociat; 
 - iniţiator – Primar Dragoș CHITIC 

7. HOTĂRÂRE privind reprezentarea intereselor municipiului Piatra Neamț în 
cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”URBTRANS”; 
 - iniţiator – Primar Dragoș CHITIC 

8. HOTĂRÂRE privind reprezentarea intereselor municipiului Piatra Neamț în 
cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ”; 
 - iniţiator – Primar Dragoș CHITIC 

9. HOTĂRÂRE privind reprezentarea intereselor municipiului Piatra Neamț în 
cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMȚ”; 
 - iniţiator – Primar Dragoș CHITIC 

10. HOTĂRÂRE privind execuția bugetară la data de 30.06.2016; 
 - iniţiator – Primar Dragoș CHITIC 

11. HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local al municipiului Piatra 
Neamț; 
 - iniţiator – Primar Dragoș CHITIC 

12. HOTĂRÂRE privind completarea valorilor de inventar ale unor clădiri date 
în administrarea învățământului preuniversitar din Municipiul Piatra Neamț; 
 - iniţiator – Primar Dragoș CHITIC 

13. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.21/22.01.2016 privind 
constituirea comisiei de evaluare și selecționare a proiectelor cu finanțare 
nerambursabilă și a proiectelor de parteneriat de interes local, precum și modificarea 
comisiei de contestații pentru alocările de la bugetul local din anul 2016; 
 - iniţiator – Primar Dragoș CHITIC 

14. HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr.61 din 14.02.2008 pentru 
aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile din bugetul 
local al municipiului Piatra Neamț alocate pentru activități nonprofit de interes local și 
a măsurilor sale de aplicare; 
 - iniţiator – Primar Dragoș CHITIC 

15. HOTĂRÂRE privind stabilirea componenței comisiei locale de ordine 
publică; 
 - iniţiator – Primar Dragoș CHITIC 

16. HOTĂRÂRE privind stabilirea componenței comisiei sociale a Consiliului 
Local; 
 - iniţiator – Primar Dragoș CHITIC 

17. HOTĂRÂRE pentru modificarea contractului de concesiune 
nr.34.093/2006 încheiat între municipiul Piatra Neamț și Asocierea dintre SC Brantner 
Servicii Ecologice SRL și Brantner Walter GmbH; 
 - iniţiator – Primar Dragoș CHITIC 

18. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.287/14.09.2012 privind 
aprobarea tarifelor pentru activitatea specifică serviciului de salubrizare prestată de 
către  SC Salubritas SA; 



 - iniţiator – Primar Dragoș CHITIC 
 19. HOTĂRÂRE  privind aprobarea desfăşurării unei proceduri de achiziţie pentru 
contractarea de prestări servicii de întreținere a stadionului municipal „Ceahlăul”; 
 - iniţiator – Primar Dragoș CHITIC 
           20. HOTĂRÂRE  privind recalcularea chiriilor unităților locative din blocurile ANL 
aflate în administrarea directă a municipiului Piatra Neamț; 
 - iniţiator – Vasile Popescu 
 21.HOTĂRÂRE  privind aprobarea inventarului partial al terenurilor, proprietatea 
privată a municipiului Piatra Neamţ; 
                - iniţiator – Vasile Popescu 
          22.HOTĂRÂRE privind aprobarea unor Rapoarte de evaluare, stabilirea preţurilor de 
piaţă şi vânzarea unor bunuri imobile aparţinând domeniului privat al municipiului Piatra 
Neamţ – teren cotă parte indiviză; 
 - iniţiator – Vasile Popescu 
          23.HOTĂRÂRE  privind aprobarea unor Rapoarte de evaluare, stabilirea preţurilor de 
piaţă şi vânzarea prin licitaţie publică a unor bunuri imobile aparţinând domeniului privat al 
municipiului Piatra Neamţ; 
                          - iniţiator –  Vasile Popescu 
         24.HOTĂRÂRE  privind aprobarea unor Rapoarte de evaluare, stabilirea preţurilor de 
piaţă şi vânzarea directă a unor bunuri imobile aparţinând domeniului privat al municipiului 
Piatra Neamţ; 
 - iniţiator – Vasile Popescu 
          25.HOTĂRÂRE  privind transmiterea unor bunuri imobile, terenuri, din domeniul 
public al municipiului Piatra Neamţ şi din administrarea Consiliului Local al municipiului 
Piatra Neamţ, în domeniul public al judeţului Neamţ şi în administrarea Consiliului Judeţean 
Neamţ prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului;  
                          - iniţiator – Vasile Popescu 
          26.HOTĂRÂRE privind înregistrarea unor investiţii în patrimoniul municipiului 
Piatra Neamț; 
                          - iniţiator – Vasile Popescu 
          27.HOTĂRÂRE privind completarea contractului de delegare de gestiune prin 
concesiune nr. 32.839 din 04.08.2015, încheiat între municipiul Piatra Neamț și SC RO 
COM Central SA; 
                          - iniţiator – Vasile Popescu 
          28.HOTĂRÂRE  privind dezlipirea documentaţiei cadastrale identificată prin NC 
59137; 
                          - iniţiator – Vasile Popescu 
           29.HOTĂRÂRE pentru abrogarea HCL nr.194 din 08.06.2012 privind completarea 
contractului de delegare de gestiune nr. 46.782 din 06.09.2007 încheiat între 
municipiul Piatra Neamţ şi S.C. Salubritas S.A.; 
                          - iniţiator – Vasile Popescu 
           30.HOTĂRÂRE privind transmiterea în folosinţă gratuită a unui spaţiu, din incinta 
Complexului Mall Forum Center, situat în str. Cuejdi, nr. 1B, către Agenţia Naţională pentru 
Locuinţe – Oficiul Regional pentru Locuinţe Nord-Est; 
                          - iniţiator – Vasile Popescu 
           31.HOTĂRÂRE privind atribuirea a 39 autorizaţii taxi, tansportatorilor autorizaţi 
participanţi în cadrul procedurii de atribuire, pentru realizarea serviciului de transport 
persoane în regim de taxi; 
                          - iniţiator – Vasile Popescu 



           32.HOTĂRÂRE privind exprimarea unui acord, în calitate de proprietar, pentru 
amplasarea unei construcții provizorii; 
 - iniţiator – Primar Dragoș CHITIC 
           33.HOTĂRÂRE pentru modificarea contractului de societate civilă nr.56.927 din 
8.12.2006, încheiat între municipiul Piatra Neamț și SC Perla Invest SRL; 
 - iniţiator – Primar Dragoș CHITIC 
          34.HOTĂRÂRE privind modificarea contractului de concesiune nr.2719 din 
29.03.2011, încheiat între municipiul Piatra Neamț și SC Publiserv SRL; 
                          - iniţiator – Primar Dragoș CHITIC 
          35.HOTĂRÂRE privind dezlipirea documentației cadastrale identificată prin NC 
55798; 
                          - iniţiator – Primar Dragoș CHITIC 
          36.HOTĂRÂRE privind unele măsuri pentru asigurarea consultanței juridice și a 
serviciilor de reprezentare în instanță a Direcției Taxe și Impozite Piatra Neamț; 
                          - iniţiator – Primar Dragoș CHITIC 
          37.HOTĂRÂRE privind unele măsuri pentru asigurarea consultanței juridice și a 
serviciilor de reprezentare în instanță a Poliției Locale  Piatra Neamț; 
                          - iniţiator – Primar Dragoș CHITIC 
          38.HOTĂRÂRE privind aprobarea PUZ și RLU aferent – Construire Hypermarket 
Kaufland, amenajare incintă, amenajări acces - sens giratoriu, amplasare totem, imbiss, 
panouri publicitare, împrejmuire – B-dul G-ral Dăscălescu nr.1; 
                          - iniţiator – Primar Dragoș CHITIC 
           39.HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.307 din 15.10.2015 privind actualizarea 
suprafețelor construcțiilor și terenurilor aferente acestora, proprietate publică a municipiului 
Piatra Neamț, în care funcționează unități de învățământ preuniversitar; 
                          - iniţiator – Primar Dragoș CHITIC 
 
 

 II. Intrebări – Interpelări adresate executivului 
 
 
ART. 2 – Secretarul Municipiului Piatra Neamţ va asigura aducerea la 

cunoştinţă publică a prezentei. 
 

 Primar,      Secretarul Municipiului, 
           Dragoș CHITIC             Florin FECIC 
                  
 
  Șef S.A.P.J.,      Întocmit, 
                   Oana SÂRBU      Nicoleta MATEI 
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