
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 29.09.2016 – 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 aprobarea propunerii de modificare a HG nr.1382/2009 

privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea 

A.N.”Apele Române” în administrarea Consiliului Local al Municipiului Piatra 

Neamț, județul Neamț în scopul depunerii unui proiect în cadrul POR 2014-2020, 

AXA Prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, pentru continuarea 

investiției realizate prin proiectul cod SMIS 11176; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

2. HOTĂRÂRE aprobarea unor Rapoarte 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 

3. HOTĂRÂRE privind modificarea contractului de prestări servicii nr.29395 

din 10.07.2015, încheiat între municipiul Piatra Neamț și SC Locatiserv SRL; 

 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 



4. HOTĂRÂRE privind înregistrarea unor investiții în patrimoniul 

municipiului Piatra Neamț - domeniul public; 

 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

5. HOTĂRÂRE privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul privat în 

domeniul public al municipiului Piatra Neamț; 

 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

6. HOTĂRÂRE privind transmiterea în folosință gratuită către Asociația Club 

Sportiv Municipal Ceahlăul, a unor spații din incinta Stadionului Municipal; 

 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

7. HOTĂRÂRE privind modificarea contractului de prestări servicii 

nr.20234/2016 încheiat între municipiul Piatra Neamț și SC Locativserv SRL; 

 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

8. HOTĂRÂRE privind modificarea Contractului de delegare de gestiune prin 

concesiune nr.32.468 din 31.07.2015, încheiat între municipiul Piatra Neamț și SC 

Parking SA; 

 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

9. HOTĂRÂRE privind aprobarea inventarului parțial al terenurilor 

proprietatea privată a municipiului Piatra Neamț; 

 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

10. HOTĂRÂRE privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public în 

domeniul privat al municipiului Piatra Neamț; 

 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

11. HOTĂRÂRE privind modificarea contractului de închiriere 

nr.2685/07.02.2013 încheiat între municipiul Piatra Neamț și SC SEDPRESS 

Ceahlăul SRL; 

 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

12. HOTĂRÂRE privind acceptarea unei donații; 

 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

13.HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare a stadionului municipal Ceahlăul Piatra Neamț; 

 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

14.HOTĂRÂRE privind transmiterea în folosință gratuită a unui bun imobil 

către  Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Nord-Est; 

 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

15. HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al 

Municipiului Piatra Neamț; 

 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

            16. HOTĂRÂRE privind aprobarea repartizării unor locuințe; 

               - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

             17. HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la HCL nr.287 din 14.09.2012  

privind aprobarea tarifelor pentru activitatea specifică serviciului de salubrizare 

prestată de către SC Salubritas SA; 

 - iniţiator –Primar Dragoş CHITIC 

    18. HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local al municipiului Piatra 

Neamț; 

 - iniţiator - Primar Dragoş CHITIC 

   19. HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și 

cheltuieli al SC Parking SA pentru anul 2016; 

 - iniţiator - Primar Dragoş CHITIC 



             20. HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și 

cheltuieli al SC Locativserv SRL pentru anul 2016; 

 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

   21. HOTĂRÂRE pentru abrogarea parțială a unor hotărâri privind alocarea 

unor sume de bani din bugetul local; 

 - iniţiator - Primar Dragoş CHITIC 

   22. HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă 

de la bugetul local al municipiului Piatra Neamț pentru activități nonprofit de interes 

local, pe anul 2016, sesiunea a doua; 

 - iniţiator - Primar Dragoş CHITIC 

             23. HOTĂRÂRE privind încheierea unor parteneriate între municipiul Piatra 

Neamț și unele persoane juridice; 

 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

   24. HOTĂRÂRE  privind transmiterea în administrarea Direcției de Asistență 

Socială a municipiului Piatra Neamț, a unui bun imobil situat în str. Gheorghe Asachi, 

cartier Văleni, cu destinația de ”Birou Comunitar”; 

 - iniţiator - Primar Dragoş CHITIC 

  25. HOTĂRÂRE  pentru modificarea HCL nr.189/21.07.2016 privind 

desemnarea reprezentanților Consiliului Local în cadrul Consiliilor de Administrație 

ale unităților de învățământ de pe raza municipiului Piatra Neamț; 

 - iniţiator - Primar Dragoş CHITIC 

   26. HOTĂRÂRE privind alegerea Președintelui de ședință; 

 - iniţiator - Primar Dragoş CHITIC 

 

 II. Intrebări – Interpelări adresate executivului 

 

 

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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