
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 27.10.2016 – 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 rectificarea bugetului local al municipiului Piatra Neamț; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

2. HOTĂRÂRE privind aprobarea execuției bugetare la data de 30.09.2016; 

 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

3. HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale 

municipiului Piatra Neamț; 

 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

4. HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru 

anul 2017, privind aparatul de specialitate, Direcția Taxe și Impozite, Direcția de Asistență 

Socială și Poliția Locală Piatra Neamț; 

 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

5. HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției 

Taxe și Impozite; 

 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

6. HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizării ”Programului de îmbunătățire a 

eficienței energetice pentru municipiul Piatra Neamț 2016-2020”; 

 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

7. HOTĂRÂRE privind dezlipirea în două loturi a documentației cadastrale 

identificată prin NC 62271, reprezentând suprafața de 44858 mp teren situat în  cartier 

Speranța, str. Izvoare nr.151; 



 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

8. HOTĂRÂRE privind aprobarea rapoartelor de evaluare, stabilirea prețurilor de 

piață și vânzarea prin licitație publică a unor bunuri imobile aparținând domeniului privat al 

municipiului Piatra Neamț; 

 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

9. HOTĂRÂRE privind aprobarea rapoartelor de evaluare, stabilirea prețurilor de 

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

Piatra Neamț - teren cotă parte indiviză; 

 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

10. HOTĂRÂRE privind aprobarea rapoartelor de evaluare, stabilirea prețurilor de 

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

Piatra Neamț - teren aferent unor spații proprietate privată; 

 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

11. HOTĂRÂRE privind emiterea acordului în vederea solicitării autorizației de 

construire pentru poartă acces auto și pietonal de către U.J.C.C. Neamț; 

 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

12. HOTĂRÂRE privind modificarea contractului de delegare de gestiune nr.32.468 

din 31.07.2015, încheiat între municipiului Piatra Neamț și  SC Parking SA; 

 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

13.HOTĂRÂRE privind transformarea în contract de închiriere, a contractului de 

asociere nr.36.984 din 01.11.2011 încheiat între Municipiul Piatra Neamț și SC Euromedia 

Group SA; 

 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

14.HOTĂRÂRE privind inventarul parțial al terenurilor proprietate privată a 

municipiului Piatra Neamț; 

 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

15. HOTĂRÂRE privind transmiterea în folosință gratuită către Asociația Juvenala, a 

centralei termice – CT 19; 

 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

            16. HOTĂRÂRE privind transmiterea în folosință gratuită către Asociația 

Nevăzătorilor Filiala Neamț, a centralei termice CT 50; 

               - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

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

suprafețe de teren pentru amplasare panouri publicitare; 

 - iniţiator –consilier local Bîrjoveanu Romel Alexandru 

   - consilier local Obreja Mihai 

   - consilier local Ciobanu Valentin 

   -  consilier local Moscalu Luminița 

   - consilier local Ciobanu Adrian 

   - consilier local Olariu Adrian 

   - consilier local Popescu Vasile 

   - consilier local Teodorescu Constantin 

   -  consilier local Pintilie Paul 

    18. HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la HCL nr.362/26.11.2015 privind 

completarea regulamentului de funcționare a serviciului public de administrare, întreținere și 

exploatare a parcărilor de reședință și a parcărilor închiriate instituțiilor publice sau private 

de pe domeniul public și privat al Municipiului Piatra Neamț; 

 - iniţiator - Primar Dragoş CHITIC 

   19. HOTĂRÂRE privind alocarea unor sume de bani din capitolul 67.02 ”cultură, 

recreere și religie”; 

 - iniţiator - Primar Dragoş CHITIC 

 



             20. HOTĂRÂRE privind acordarea titlului de ”Cetățean de onoare” domnului Ionuț 

Ștefănescu; 

 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

   21. HOTĂRÂRE privind aprobare PUZ și RLU aferent – SCHIMBARE 

FUNCȚIUNE URBANISTICĂ IMOBIL STR. BISTRIȚEI NR.2 DIN ZONĂ 

INDUSTRIALĂ ÎN ZONĂ MIXTĂ (locuințe colective, comerț, Servicii, alimentație 

publică), în vederea schimbării destinației, modernizării și extinderii clădirii existente pentru 

amenajare magazin ”PENNY MARKET”; 

 - iniţiator - Primar Dragoş CHITIC 

             22. HOTĂRÂRE privind aprobarea unui parteneriat; 

 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

   23. HOTĂRÂRE  privind aprobarea raportului de evaluare pentru stabilirea valorii 

de piață a bunului imobil – construcție si teren, situat în Piatra Neamț, str. Ștefan cel Mare 

nr.8 și cumpărarea acestuia de la Fundația Caritatea; 

 - iniţiator - Primar Dragoş CHITIC 

      24. HOTĂRÂRE  privind transmiterea în folosință gratuită a unui spațiu situat în 

Mall Forum Center, către Patronatul Întreprinderilor Mici și Mijlocii; 

 - iniţiator - Primar Dragoş CHITIC 

 

 II. Intrebări – Interpelări adresate executivului 

1. Informare privind procedura reglementată de Legea nr.111/2016 pentru aprobarea 

OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă  a întreprinderilor publice; 

 

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

publică a prezentei. 

 

 

 

 Primar,       Secretar Municipiu, 

    Dragoș CHITIC                    Florin FECIC 
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