
ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 

PRIMARUL 

MUNICIPIULUI PIATRA NEAMŢ 

 
DISPOZIŢIE 

Privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamţ 

în şedinţă extraordinară 

 
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. (2) 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 extraordinară Consiliul Local al Municipiului Piatra 

Neamţ, pentru data de 23.12.2016 – ora 10:00, 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 stabilirea majorărilor de întârziere pentru neîndeplinirea 

obligațiilor de către persoanele fizice sau juridice cu care municipiul Piatra Neamț derulează 

relații contractuale; 

         - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

2. HOTĂRÂRE privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală Integrată a 

Municipiului Piatra Neamț, pentru perioada 2014-2020, revizuită; 

 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 3. HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Piatra 

Neamţ, pe anul 2016; 

 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 4. HOTĂRÂRE privind aprobarea execuției bugetare la data de 09.12.2016; 

 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 5. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.278/27.10.2016 privind aprobarea 

Organigramei și a Statului de funcții ale municipiului Piatra Neamț; 

 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 6. HOTĂRÂRE privind încheierea unor parteneriate; 

 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 

 



 7. 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 – teren cotă parte indiviză; 

 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 8. HOTĂRÂRE privind înregistrarea unor investiţii, în patrimoniul municipiului Piatra 

Neamţ,  domeniul public; 

 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

9. HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Contractul de delegare de gestiune prin 

concesiune nr.32.468 din 31.07.2015, încheiat între municipiul Piatra Neamţ şi S.C. Parking 

S.A.; 

 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

10. 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 – Primar Dragoş CHITIC 

11. HOTĂRÂRE privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor proprietate privată 

a municipiului Piatra Neamţ; 

 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

12. HOTĂRÂRE privind transmiterea unor bunuri imobile din domeniul public al 

municipiului Piatra Neamţ şi din administrarea Consiliului Local al municipiului Piatra Neamţ, 

în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale; 

 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

13. HOTĂRÂRE privind aprobarea valorii de inventar a unor terenuri din domeniul 

public al municipiului Piatra Neamţ; 

 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

14. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr. 357 din 12.12.2012 privind închirierea 

directă către S.C. Locativserv S.R.L. a unui spaţiu, în suprafaţă de 120 mp, situat la etajul III, în 

incinta complexului comercial de tip mall, str. Cuiejdi nr. 1B, proprietatea municipiului Piatra 

Neamţ; 

 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

15. HOTĂRÂRE privind transmiterea în folosinţă gratuită a construcţiei şi a terenului 

aferent în care a funcţionat CT 20, situate în str.Aleea Ulmilor, către Asociaţia de sprijin a 

persoanelor cu nevoi speciale „Luceafărul”; 

 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

16. HOTĂRÂRE privind transmiterea în folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 50 

mp, situat în zona bl. K8 (str. Independenţei) – bl. K10 (str. Unirii), către Unitatea Militară 

01407 Piatra Neamţ; 

 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

17. HOTĂRÂRE privind prelungirea unor contracte de închiriere încheiate de către 

municipiul Piatra Neamț cu companiile specializate în servicii de reclamă si publicitate; 

 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

18. HOTĂRÂRE privind aprobarea unor rapoarte de evaluare, stabilirea prețurilor de 

piață și vânzarea directă a unor bunuri imobile aparținând domeniului privat al municipiului 

Piatra Neamț- teren aferent spațiilor proprietate privată; 

 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

19. HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de reorganizare a SC CMI Urban SA; 

 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

20. HOTĂRÂRE privind stabilirea planului anual de acțiuni/lucrări de interes local și a 

instrucțiunilor de implementare pentru anul 2017; 

 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 

 

 



21. HOTĂRÂRE privind stabilirea criteriilor de acordare a gratuităților pe mijloacele de 

transport în comun pentru anul 2017; 

 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

22. HOTĂRÂRE privind aprobarea declanșării procedurilor de selecție pentru membrii 

consiliilor de administrație ale societăților la care municipiul Piatra Neamț este acționar unic sau 

majoritar; 

 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

       23. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.381/2015 privind modificarea convenției 

de novație nr.43.865/2011 încheiat între Municipiul Piatra Neamț și SC Salubritas SA; 

 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

            24. HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la HCL nr.299/2016 privind încheierea unui 

Acord de parteneriat cu Consiliul Judetean Neamt pentru realizarea proiectului ”Regiunea Nord-

Est – Axa Rutiera Strategica 3: Neamt - Bacau, Reabilitare si modernizare axa de transport 

Piatra Neamt - Margineni – Făurei – Horia – Ion Creanga – Icușesti – limita judetul Bacau”; 

 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 25. HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință; 

  

    

 II. Intrebări – Interpelări adresate executivului 
1. INFORMARE – Raport de Audit extern SC Locativ Serv SRL 

2. INFORMARE – Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor 

 

ART. 2 – Secretarul Municipiului Piatra Neamţ va asigura aducerea la cunoştinţă 

publică a prezentei. 

 

 

 

                         Primar,     Secretarul Municipiului, 

                           Dragoş CHITIC                               Florin FECIC 
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