
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  31.08.2016  –  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 –Dragoș CHITIC

2. HOTĂRÂRE  privind  aprobarea  Organigramei  și  Statului  de  funcții  ale
Direcției Taxe și Impozite;

- iniţiator – Primar Dragoș CHITIC
3.  HOTĂRÂRE privind  aprobarea  costului  mediu  lunar  de  întreținere  a

copilului în unitățile de educație timpurie antepreșcolară în anul 2016-2017;
- iniţiator – Primar Dragoș CHITIC

4. HOTĂRÂRE privind organizarea serviciilor acordate în unitățile de educație
timpurie antepreșcolară;

- iniţiator – Primar Dragoș CHITIC
5.  HOTĂRÂRE privind încheierea unor  parteneriate  între  municipiul  Piatra

Neamț și unele persoane juridice;



- iniţiator – Primar Dragoș CHITIC
6.  HOTĂRÂRE privind acordarea titlului de ”Cetățean de Onoare” doamnei

profesoarei Elena Botez;
- iniţiator – Primar Dragoș CHITIC

7.  HOTĂRÂRE  privind repartizarea unor locuințe proprietatea municipiului
Piatra Neamț;
                          - iniţiator – Primar Dragoș CHITIC

8.  HOTĂRÂRE  privind  aprobarea  P.U.Z.  și  R.L.U.  aferent  –  Construire
Hypermarket Kaufland, amenajare incintă, amenajări acces - sens giratoriu, amplasare
totem, imbiss, panouri publicitare, împrejmuire – B-dul G-ral Dăscălescu nr.1;
                          - iniţiator – Primar Dragoș CHITIC

9. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.287/14.09.2012 privind aprobarea
tarifelor pentru activitatea specifică serviciului de salubrizare prestată de către  SC
Salubritas SA;
                          - iniţiator – Primar Dragoș CHITIC

10.  HOTĂRÂRE    privind închirierea  unui  spațiu  din incinta  Complexului
Mall Forum Center, situat în str. Cuejdi nr.1B, de către Partidul Forța Națională –
Filiala Neamț;
                          - iniţiator – Primar Dragoș CHITIC

11.  HOTĂRÂRE  privind  organizarea  unei  licitații  publice  în  vederea
închirierii  unei  suprafețe  de  teren,  proprietatea  municipiului  Piatra  Neamț,  pentru
amplasarea unui totem publicitar;
                          - iniţiator – Primar Dragoș CHITIC

12.  HOTĂRÂRE    privind transmiterea  în  folosință  gratuită  a  unor  bunuri
Asociației Club Sportiv Municipal Ceahlăul Piatra Neamț;
                          - iniţiator – Primar Dragoș CHITIC

13.  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 Dragoș CHITIC

14. HOTĂRÂRE  privind modificarea contractului de delegare de gestiune prin
concesiune nr.58.952 din 31.07.2015, încheiat între municipiul  Piatra Neamț și  SC
Xdatasoft SRL;
                          - iniţiator – Primar Dragoș CHITIC

15. HOTĂRÂRE pentru abrogarea HCL nr.316 din 17.10.2013 privind trecerea
din domeniul  public al  municipiului  Piatra Neamt în domeniul  public al statului a
caminului  internat  nr.  2  și  a  cantinei  de  la  Colegiul  Tehnic  de  Transporturi  prin
Hotarâre de Guvern;
                          - iniţiator – Primar Dragoș CHITIC

16.  HOTĂRÂRE privind  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 Dragoș CHITIC

17.  HOTĂRÂRE privind  modificarea  contractului  de  prestări  servicii
nr.29.395/9013  din  10.07.2015,  încheiat  între  municipiul  Piatra  Neamț  și  SC
Locativserv SRL;
                          - iniţiator – Primar Dragoș CHITIC



18.  HOTĂRÂRE  privind  abrogarea  HCL  nr.89/2015  și  transmiterea  în
folosință  gratuită către Asociația  Uniunea Județeană a Pensionarilor  și  Persoanelor
Vârstnice a bunului imobil în suprafață de 45,86 mp, situat în B-dul Decebal bl.I4;
                          - iniţiator – Primar Dragoș CHITIC

19.  HOTĂRÂRE  privind alocarea sumei  de 20.000 lei  din bugetul  local  al
municipiului,  pe  anul  2016,  către  Direcția  de  Asistență  Socială  Piatra  Neamț,  în
vederea achiziționării de  ghiozdane pentru elevi;
                          - iniţiator – Primar Dragoș CHITIC

II. Intrebări – Interpelări adresate executivului
1. INFORMARE privind  raportul  anual  al  Consiliului  Local  al

municipiului Piatra Neamț, cu privire la activitatea societăților comerciale aflate sub
tutela sa, pentru anul 2015; 

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

 Primar, Secretarul Municipiului,
          Dragoș CHITIC       Florin FECIC
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