
 

                                                                                                                                                                                                       

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) şi (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 21.12.2017 – 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 aprobarea execuției bugetare la data de 11.12.2017; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 2. HOTĂRÂRE privind anularea creanțelor fiscale mai mici de 40 lei aflate în sold la 31.12.2017; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 3. HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume de bani din capitolul 67.02 ”Cultură, recreere și 

religie”; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 4. HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume de bani din capitolul 65.02 ”Învățământ”; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 5. HOTĂRÂRE privind încheierea unor parteneriate; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 6. HOTĂRÂRE privind acordarea post mortem a titlului de ”Cetațean de Onoare” al municipiului 

Piatra Neamț, actorului Corneliu Dan Borcia; 

                - iniţiator – Consilier local Constantin TEODORESCU 

 7. HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă de la bugetul local al 

municipiului Piatra Neamț pentru activități nonprofit de interes local, pe anul 2018, sesiunea I; 

                - iniţiator – Primar Dragoș CHITIC 

 8. HOTĂRÂRE privind stabilirea salariilor pentru functiile publice si contractuale din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului și din serviciile publice din subordinea municipiului Piatra Neamt; 

                - iniţiator – Primar Dragoș CHITIC 



 9. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.197/21.06.2016 privind stabilirea componenței 

comisiei sociale a Consiliului Local al municipiului Piatra Neamț, cu modificările și completările 

ulterioare; 

                - iniţiator – Primar Dragoș CHITIC 

 10. HOTĂRÂRE privind stabilirea criteriilor de acordare a gratuităților pe mijloacele de transport 

în comun pentru anul 2018; 

                - iniţiator – Primar Dragoș CHITIC 

 11. HOTĂRÂRE privind stabilirea situațiilor deosebite pentru care se acordă ajutor de urgență și a 

situațiilor în care se acordă prestații financiare excepționale din bugetul local în anul 2018; 

                - iniţiator – Primar Dragoș CHITIC 

 12. HOTĂRÂRE privind stabilirea Planului anual de acțiuni/lucrări de interes local și a 

Instrucțiunilor de implementare pentru anul 2018; 

                - iniţiator – Primar Dragoș CHITIC 

 13. HOTĂRÂRE privind aprobarea Temelor de proiectare aferente unor investiții de sprijinire a 

dezvoltării urbane durabile, bazate pe Planul de Mobilitate Urbană Durabilă a Municipiului Piatra Neamț; 

                - iniţiator – Primar Dragoș CHITIC 

 14. HOTĂRÂRE privind aprobarea Notelor Conceptuale și a Temelor de proiectare aferente unor 

obiective de investiții privind creșterea eficienței energetice în sistemul de iluminat public, îndeosebi a 

celor care înregistrează consumuri energetice mari din Municipiul Piatra Neamț; 

                - iniţiator – Primar Dragoș CHITIC 

15. HOTĂRÂRE privind înregistrarea unor investiţii în patrimoniul municipiului Piatra Neamţ, 

domeniul public; 

                - iniţiator – Primar Dragoș CHITIC 

16. HOTĂRÂRE privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii unor suprafeţe de teren 

proprietatea municipiului Piatra Neamţ, pentru amplasarea unor panouri publicitare; 

                - iniţiator – Primar Dragoș CHITIC 

 17. 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 – Primar Dragoș CHITIC 

  18. HOTĂRÂRE privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, pentru anul 2018; 

 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 19. HOTĂRÂRE privind aprobarea nivelului chiriilor şi al redevenţelor pentru imobilele 

aparţinând Municipiului Piatra Neamţ, precum şi contravaloarea folosinţei fără forme legale a imobilelor 

proprietatea unităţii administrativ – teritoriale, pentru anul 2018; 

                - iniţiator – Primar Dragoș CHITIC 

 20. HOTĂRÂRE privind completarea art. 20 alin. 2 din anexa la HCL nr. 96/2008 pentru 

aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de transport public local, altele 

decât transportul local prin curse regulate; 

                - iniţiator – Primar Dragoș CHITIC 

 21. HOTĂRÂRE privind transmiterea în folosință gratuită a construcției și a terenului situate în 

Aleea Tineretului nr. 7, către Centrul de Resurse și Educație pentru Dezvoltare; 

                - iniţiator – Primar Dragoș CHITIC 

 22. HOTĂRÂRE privind aprobarea alocării unui etaj din Complexul Comercial Mall Forum Center 

diverşilor producători din Municipiul Piatra Neamţ, alţii decât cei agricoli; 

                - iniţiator – Consilier local Cătălin Misăilă 

 23. HOTĂRÂRE privind rezilierea contractului de administrare a cimitirelor şi trecerea în 

administrarea directă și nemijlocită a Primăriei Piatra Neamţ; 

                - iniţiator – Consilier local Cătălin Misăilă 

 24. HOTĂRÂRE privind rezilierea contractului de administrare a ştrandului municipal şi trecerea 

în administrarea directă și nemijlocită a Primăriei Piatra Neamţ; 

                - iniţiator – Consilier local Cătălin Misăilă 

 25. HOTĂRÂRE privind subvenționarea cu 50% a transportului elevilor către unitățile de 

învățământ; 

                - iniţiator – Consilier local Cătălin Misăilă 

 

 



 

 

 26. HOTĂRÂRE privind acordarea de burse pentru elevii cu performanțe școlare din municipiul 

Piatra Neamț; 

                - iniţiator – Consilier local Cătălin Misăilă 

27. HOTĂRÂRE privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor proprietate privată a 

municipiului Piatra Neamţ; 

                - iniţiator – Primar Dragoș CHITIC 

28. HOTĂRÂRE pentru modificarea Regulamentului de organizare și funcționare privind 

administrarea Pieței Centrale Agroalimentare Sfântul Gheorghe din municipiul Piatra Neamț, aprobat prin 

HCL nr.268/20.10.2017, cu modificările și completările ulterioare; 

                - iniţiator – Primar Dragoș CHITIC 

 29. HOTĂRÂRE privind alegerea Președintelui de ședință; 

 

 

 II. Informări, Întrebări – Interpelări adresate executivului 

1. Adresa Agenției Naționale de Integritate înregistrată sub nr.33.202 din 05.12.2017 cu 

privire la starea de incompatibilitate a doamnei Anton Monica Elena; 

 

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

prezentei. 

 

 
                         Primar,     Secretarul Municipiului, 

                           Dragoş CHITIC                                           Florin FECIC 
         

 

 

 

 

 

Nr. _ 2404    ____ 

Din__14.12.2017__  
Ds.II/NM/4 ex./14.12.2017 
 


