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DISPOZIŢIE 

Pentru rectificarea Dispoziției Primarului nr. 2214/20.10.2016 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 rectifică art. 1 din Dispoziția Primarului nr. 2214/20.10.2016 privind 

convocarea Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamț în ședința ordinară din data 

de 27.10.2016, în sensul modificării inițiatorilor pentru proiectele de hotărâre nr. 17, nr. 

18 și nr. 20, după cum urmează: 

 

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

unor suprafețe de teren pentru amplasare panouri publicitare; 

                        - iniţiator - Primar Dragoş CHITIC  

          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 –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 



            

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

Ionuț Ștefănescu; 

                          - iniţiator – consilier local Sauciuc Cristian 

 

         ART.2 – Secretarul Municipiului Piatra Neamţ va asigura comunicarea de 

urgență a prezentei către consilierii locali și aducerea la cunoştinţă publică a prezentei. 

 

 

Primar,     Secretarul Municipiului, 

            Dragoș CHITIC                                                 Florin FECIC 

 

 

                  
Nr__2218____                                                      

Din  21.10.2016      
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