
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 26.05.2016 – 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 validarea mandatului de consilier local al d-nei Nistor 
Olga; 
                - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoș CHITIC 
          2. HOTĂRÂRE privind validarea mandatului de consilier local al d-lui Iftode 
Mihai Robert; 
                - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoș CHITIC 
          3. HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local al muncipiului Piatra 
Neamț, pe anul 2016; 
                - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoș CHITIC 

4. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.14/22.01.2016 privind organizarea 
rețelei școlare a unităților de învățământ din municipiul Piatra Neamț, pentru anul 
școlar 2016-2017; 
 - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoș CHITIC 



  5. HOTĂRÂRE privind completarea valorii de inventar a unei clădiri 
aparținând Grădiniței cu program normal nr.19 - Ciritei; 
 - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoș CHITIC 
           6.  HOTĂRÂRE privind aprobarea repartizării unor locuinţe; 
 - iniţiator – Viceprimar Vasile POPESCU 
 7. HOTĂRÂRE privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de 
prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru 
tineri destinate închirierii în municipiul Piatra Neamț; 
 - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoș CHITIC  
          8. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.80/24.03.2016 privind aprobarea 
Regulamentului serviciului de salubrizare al municipiului Piatra Neamț; 
 - iniţiator – Viceprimar Vasile POPESCU 
 9. HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului de Contract de prestare a 
serviciului de salubrizare în municipiul Piatra Neamț; 
 - iniţiator – Viceprimar Vasile POPESCU 
 10. HOTĂRÂRE privind modificarea contractului de concesiune a serviciilor 
publice de salubrizare nr.34093/04.08.2006, încheiat între municipiul Piatra Neamț și 
Asociația dintre SC Brantner Servicii Ecologice SRl și Brantner Walter GmbH; 
 - iniţiator – Viceprimar Vasile POPESCU 
      11. HOTĂRÂRE privind înființarea Centrului de permanență din zona 1 Mai 
Piatra Neamț; 
 - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoș CHITIC 
      12. HOTĂRÂRE privind alocarea unor sume de bani din capitolul 67.02 
”Cultură, recreere și religie”; 
 - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoș CHITIC 
  13. HOTĂRÂRE privind încheierea unor parteneriate între municipiul Piatra 
Neamț și unele persoane juridice; 
 - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoș CHITIC 
           14. HOTĂRÂRE pentru completarea HCL nr.83/24.03.2016 privind unele 
măsuri pentru asigurarea consultanței juridice și a serviciilor de reprezentare în 
instanță a Direcției Taxe și Impozite Piatra Neamt; 
 - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoș CHITIC 
           15. HOTĂRÂRE privind închirierea unui spaţiu, pe o perioadă de 1 an, din 
incinta Complexului Mall Forum Center, situat în str. Cuejdi, nr. 1B, de către Partidul 
Social Românesc – Filiala Neamţ 
 - iniţiator – Viceprimar Vasile POPESCU 
           16. HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului anual de activitate pentru 
realizarea serviciului de gestionare a unităţilor locative din municipiul Piatra Neamţ 
pentru anul 2015; 
 - iniţiator – Viceprimar Vasile POPESCU 
      17. HOTĂRÂRE pentru abrogarea HCL nr.197 din 27.05.2010 privind 
completarea Anexei nr. 2 la Contractul de concesiune nr.46.782 din 06.09.2007, 
încheiat între municipiul Piatra Neamţ şi S.C. Salubritas S.A; 
 - iniţiator – Viceprimar Vasile POPESCU 



 18. HOTĂRÂRE privind aprobarea Notei de negociere nr.11.475 din 
25.04.2016, încheiată între Comisia de negociere constituită la nivelul Municipiului 
Piatra Neamţ şi S.C. Publiserv S.R.L.; 
 - iniţiator – Viceprimar Vasile POPESCU 

19. HOTĂRÂRE privind predarea din administrarea Consiliului Local al 
municipiului Piatra Neamţ în administrarea Consiliului Judeţean Neamţ a tronsonului 
de drum judeţean DJ 157 Horia-Trifeşti-Mărgineni-Izvoare-Piatra Neamţ, situat în 
intravilan km 45+000-47+747; 
 - iniţiator – Viceprimar Vasile POPESCU 

20. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr. 107/2015 privind modificarea 
HCL nr. 316 din 30.10.2014; 
 - iniţiator – Viceprimar Vasile POPESCU 

21. HOTĂRÂRE privind modificarea contractului 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 – Viceprimar Vasile POPESCU 

22. HOTĂRÂRE pentru abrogarea art.5 din HCL nr.59 din 26.02.2016 privind 
transmiterea în folosință gratuită, pe o perioadă de 3 ani, a unor spații din incinta 
Complexului Mall Forum Center, situat în str. Cuejdi, nr. 1B, către Asociații 
neguvernamentale, non-profit; 
 - iniţiator – Viceprimar Vasile POPESCU 

23. 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 – Viceprimar 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 – Viceprimar Vasile POPESCU 

25. 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 – Viceprimar Vasile POPESCU 

26. HOTĂRÂRE privind aprobarea inventarului partial al terenurilor, 
proprietatea privată a municipiului Piatra Neamţ; 
 - iniţiator – Viceprimar Vasile POPESCU 

27. HOTĂRÂRE privind transmiterea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 3 
ani, a unui spaţiu din incinta Complexului Mall Forum Center, situat în str. Cuejdi, nr. 
1B, către Asociaţia Născută Înger; 
 - iniţiator – Viceprimar Vasile POPESCU 

28. HOTĂRÂRE privind apartamentarea în două unități individuale a 
documentaţiei cadastrale identificată prin NC 61426; 
 - iniţiator – Viceprimar Vasile POPESCU 



29. HOTĂRÂRE privind aprobarea P.U.D. – Schimbarea destinaţiei din 
apartament de locuit în spaţiu pentru alimentaţie publică tip Cafenea şi Pizzerie şi 
extinderea acestuia, situat în Piaţa 22 Decembrie nr. 3, bl. B2, sc. C, Ap. 44; 
 - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoș CHITIC 

30. HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului de îmbunătățire a eficienței 
energetice pentru municipiul Piatra Neamț, 2016-2020; 
 - 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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