
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) 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 24.11.2016 – 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 pentru abrogarea HCL nr. 328 din 25.10.2012 privind transmiterea ca 

bunuri de retur a vehiculului Mercedes Benz UNIMOG deszăpezire şi a echipamentelor 

aferente, către S.C. Publiserv S.R.L.; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

2. HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale Direcţiei de 

Asistenţă Socială a municipiului Piatra Neamţ, pe anul 2017; 

 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 3. HOTĂRÂRE privind actualizarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al 

Direcţiei de Asistenţă Socială a municipiului Piatra Neamţ; 

 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 4. HOTĂRÂRE privind alocarea unor sume de bani din capitolul 67.02 ”Cultură, 

recreere şi religie”; 

 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 5. HOTĂRÂRE privind acordarea normei de hrană personalului Poliţiei Locale Piatra 

Neamţ; 

 - iniţiatori – consilier local Alexandra Amalia MOISII 

                                             - consilier local Marius GHINEŢ 

                                             - consilier local Cristian SAUCIUC 

                                             - consilier local Bogdan GAVRILESCU  



 6. HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui contract pentru mentenanţa sistemului 

de iluminat public nepreluat de la S.C. E.on Distribuţie România S.A. în conformitate cu Legea 

nr. 230/2006; 

 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 7. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr. 253 din 29.08.2014 privind modificarea 

Convenţiei de Novaţie nr. 43.865 din 23.11.2011 aprobată prin HCL nr. 20 din 25.01.2012; 

 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

8. HOTĂRÂRE privind anularea creanţelor fiscale restante mai mici de 40 lei aflate în 

sold la 31.12.2016 în conformitate cu prevederile art. 266 din Legea nr. 206/2015 privind Codul 

de procedură fiscală; 

 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

9. HOTĂRÂRE privind aprobarea plafonului pentru publicarea listei debitorilor care 

înregistrează obligaţii fiscale restante; 

 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 10. HOTĂRÂRE privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, pentru anul 2017; 

 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 11. HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al 

Serviciului social de zi “Cantina Socială”; 

 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 12. HOTĂRÂRE privind scoaterea din patrimoniul municipiului, a mijlocului fix 

Instalaţie Electrică Punct Belvedere; 

 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 13.HOTĂRÂRE privind aprobarea P.U.Z. şi R.L.U. aferent – Introducere în intravilanul 

municipiului Piatra Neamţ a terenului cu suprafaţa de 1.888 mp, construire ansamblu de locuinţe 

colective S/D+P+2E+M, împrejmuire, sistematizare verticală, amenajare acces, reţele edilitare, 

racorduri la utilităţi, strada Fermelor nr. 162; 

 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 14.HOTĂRÂRE privind modificarea Organigramei şi Statului de funcţii ale 

Municipiului Piatra Neamţ; 

 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 15. HOTĂRÂRE privind aprobarea nivelului chiriilor şi al redevenţelor pentru imobilele 

aparţinând municipiului Piatra Neamţ, precum şi contravaloarea folosinţei fără forme legale a 

imobilelor aparţinând municipiului Piatra Neamţ, pentru anul 2017; 

 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 16. HOTĂRÂRE privind dezlipirea în 6 loturi a documentaţiei cadastrale identificată 

prin NC 56601; 

               - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 17. HOTĂRÂRE privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii, a unor 

suprafeţe de teren pentru amplasarea de panouri publicitare; 

 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

18. HOTĂRÂRE pentru abrogarea art. 1 din HCL nr. 25 din 22.01.2016 privind 

transmiterea în folosinta gratuita a unor centrale termice, proprietatea Municipiului Piatra 

Neamt; 

 - iniţiator - Primar Dragoş CHITIC 

 19. HOTĂRÂRE privind aprobarea rapoartelor 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 

 20. HOTĂRÂRE privind aprobarea rapoartelor 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 



21. 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 aferent spaţiilor proprietate privată; 
 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

22. HOTĂRÂRE privind înregistrarea unor investiţii în patrimoniul municipiului, 

domeniul public; 

 - iniţiator - Primar Dragoş CHITIC 

 23. HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la contractul de delegare de gestiune 

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

 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

24. HOTĂRÂRE privind aprobarea raportului de evaluare şi scoaterea la licitaţie publică 

în vederea închirierii panoului publicitar electronic, situat în Piaţa Ştefan cel Mare nr. 16B; 

 - iniţiator - Primar Dragoş CHITIC 

 25. HOTĂRÂRE privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor proprietate privată 

a municipiului Piatra Neamţ; 

 - iniţiator - Primar Dragoş CHITIC 

 26. HOTĂRÂRE privind modificarea tarifelor prevăzute la art. 21 alin. 1 din contractul 

de delegare de gestiune nr.32.468 din 31.07.2015, încheiat între municipiul Piatra Neamţ şi  S.C. 

Parking S.A.; 

 - iniţiatori – consilier local Romel Alexandru BÎRJOVEANU  

     - consilier local Mihai OBREJA  

     - consilier local Valentin CIOBANU  

     -  consilier local Luminiţa MOSCALU  

     - consilier local Adrian CIOBANU 

     - consilier local Adrian OLARIU 

     - consilier local Vasile POPESCU 

     - consilier local Constantin TEODORESCU 

     -  consilier local Paul PINTILIE 

27. HOTĂRÂRE privind încheierea unor parteneriate; 

 - iniţiator - Primar Dragoş CHITIC 

 28. HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Piatra 

Neamţ, pe anul 2016; 

 - iniţiator - Primar Dragoş CHITIC 

 29. HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Publiserv 

S.A., pentru anul 2016; 

 - iniţiator - Primar Dragoş CHITIC 

 30. HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Parking 

S.A., pentru anul 2016; 

 - iniţiator - Primar Dragoş CHITIC 

 31. HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr. 296 din 04.11.2016; 

 - iniţiator - Primar Dragoş CHITIC 

 

 II. Intrebări – Interpelări adresate executivului 

 

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

publică a prezentei. 

 

                         Primar,     Secretarul Municipiului, 

                           Dragoş CHITIC                               Florin FECIC 

 
  

Nr. 2.417  

Din 17.11.2016                                                       
COD F – SAPJ/Ds.II/A2/4 ex./C.A.M./17.11.2016 


