
                                                                                                                                                                                                       

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 24.08.2017 – 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 luare act de încetarea de drept a mandatului de consilier local, prin 

demisie, a domnului Cristian Sauciuc și declararea locului vacant; 

                - iniţiator – Președinte de ședință – Mihai OBREJA 

2. HOTĂRÂRE privind validarea mandatului de consilier local al domnului Duma Florin; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

3. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.182/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate 

pe principalele domenii de activitate, cu modificările și completările ulterioare; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 4. HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr.189/2016 pentru desemnarea reprezentanților 

Consiliului Local în cadrul Consiliilor de Administrație ale unităților de învățământ de pe raza municipiului 

Piatra Neamț, cu modificările și completările ulterioare; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

           5. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.190/2016 privind împuternicirea consilierilor locali să 

reprezinte interesele municipiului Piatra Neamt în societățile comerciale, la care municipiul este asociat sau 

acționar, cu modificările şi completările ulterioare; 
                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

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

municipiului Piatra Neamț pentru activități nonprofit de interes local, pe anul 2017, sesiunea III; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

7. HOTĂRÂRE privind aprobarea repartizării unor locuințe; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 



 8. HOTĂRÂRE privind înființarea Serviciului social Ingrijiri la domiciliu pentru persoanele 

vârstnice din municipiul Piatra Neamț și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 9. HOTĂRÂRE privind aprobarea standardelor minime de cost/an pentru serviciile sociale 

destinate îngrijirii la domiciliu a persoanelor vârstnice și stabilirea contribuției persoanelor vârstnice care 

beneficiază de servicii de îngrijire la domiciliu; 

 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

10. HOTĂRÂRE privind înființarea Serviciului social Adăpostul de noapte și aprobarea 

Regulamentului de Organizare și Funcționare; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 11. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.163 din 29.06.2017 privind aprobarea organigramei 

și a statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

            12. HOTĂRÂRE privind transmiterea în proprietate, fără plată a suprafeței de 3157 mp teren, 

situată în str. Valea Albă,  nr. 4, către Parohia Romano - Catolică ” Sfânta Tereza a Pruncului Isus”  Piatra 

Neamț; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

13. HOTĂRÂRE pentru completarea HCL nr. 176 din 29.04.2009 privind transmiterea, fără plată, 

în proprietate a suprafeței de 806 mp teren, situată în Bulevardul Republicii, f.n., către Parohia ” Pogorârea 

Sfântului Duh” din municipiul Piatra Neamț; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

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

religie”; 

                      - iniţiatori –d-nul Consilier local Bîrjoveanu Romel Alexandru,  

                                    - d-nul Consilier local Obreja Mihai,  

                                    - d-nul Consilier local Ciobanu Valentin,  

                                    - d-na Consilier local Moscalu Luminiţa,  

                                   - d-nul Consilier local Ciobanu Adrian,  

                                   - d-nul Consilier local Teodorescu Constantin  

                                   - d-nul Consilier local Pintilie Paul 

                                   - d-nul Consilier local Olariu Adrian 

                                   - şi d-nul Consilier local Beteringhe Mircea Florian  

           15. HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei de atribuire pentru contractul de delegare prin 

concesiune a gestiunii activității de curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în 

funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț - parte componentă a serviciului de salubrizare în 

municipiul Piatra Neamț; 
                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

16. HOTĂRÂRE privind unele măsuri pentru administrarea Pieții Centrale Agroalimentare ”Sf. 

Gheorghe” din municipiul Piatra Neamț; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

17. HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Contractul de delegare de gestiune prin concesiune 

nr. 32.468 din 31.07.2015, încheiat între municipiul Piatra Neamţ şi S.C. Parking S.A.; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

           18.HOTĂRÂRE privind realizarea de canalizaţii subterane pentru reţelele de comunicaţii prin 

cablu; 

                      - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

     19.HOTĂRÂRE privind aprobarea unor Rapoarte de evaluare și stabilirea preţurilor de piaţă a unor 

active fixe corporale din patrimoniul municipiului Piatra Neamţ; 

                      - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

           20.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 Dragoş CHITIC 

           21.HOTĂRÂRE privind aprobarea unor Rapoarte de evaluare, stabilirea preţurilor de piaţă şi 

vânzarea directă a unor bunuri imobile aparţinând domeniului privat al municipiului Piatra Neamţ – teren 

aferent spaţiilor proprietate privată; 

                      - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 



           22.HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Piatra 

Neamţ,a bunului imobil - teren în suprafaţă de 59,50 mp, situat în Bd. G-ral Dăscălescu nr. 11, bl. T3; 

                      - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

     23.HOTĂRÂRE privind transmiterea în folosinţă gratuită către Parohia „Bâtca Doamnei”, a unui 

teren în suprafață de 3 mp situat în Aleea Tineretului f.n., în vederea construirii unei troiţe tip cruce, pe 

durata de existenţă a construcției; 
                      - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

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

municipiului Piatra Neamţ; 

                      - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

     25.HOTĂRÂRE privind modificarea contractului de închiriere nr. 11.031 din 31.08.2015, încheiat 

între municipiul Piatra Neamţ şi S.C. Locativserv S.R.L.; 

                      - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

           26.HOTĂRÂRE privind atribuirea a 38 autorizaţii taxi, transportatorilor autorizaţi participanţi în 

cadrul procedurii de atribuire, pentru realizarea serviciului de transport persoane în regim taxi; 

                      - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

           27.HOTĂRÂRE privind modificarea tarifelor prevăzute la art. 21 alin. 1 din Contractul de delegare 

de gestiune prin concesiune nr. 32.468 din 31.07.2015, încheiat între municipiul Piatra Neamţ şi S.C. 

Parking S.A.; 

                      - iniţiatori –d-na Viceprimar Vîrlan Luminiţa,  

                                    - d-nul Consilier local Mihalcea Cristian,  

                                    - d-nul Consilier local Marghidan Victor,  

                                   - d-na Consilier local Păduraru – Chiriac Victoria,  

                                   - d-na Consilier local Moroiu Claudia,  

                                   - d-nul Consilier local Sălăvăstru Tudor  

                                   - şi d-nul Consilier local Ciubotariu Adrian 

28.HOTĂRÂRE privind completarea contractului de prestări servicii nr. 35.293/2014, încheiat 

între municipiul Piatra Neamţ şi S.C. Locativserv S.R.L.;   

                      - iniţiatori –d-nul Consilier local Bîrjoveanu Romel Alexandru,  

                                    - d-nul Consilier local Obreja Mihai,  

                                    - d-nul Consilier local Ciobanu Valentin,  

                                    - d-na Consilier local Moscalu Luminiţa,  

                                   - d-nul Consilier local Ciobanu Adrian,  

                                   - d-nul Consilier local Teodorescu Constantin  

                                   - d-nul Consilier local Pintilie Paul 

                                   - d-nul Consilier local Olariu Adrian 

                                   - şi d-nul Consilier local Beteringhe Mircea Florian  

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

domeniul public; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

           30. HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Primăriei municipiului 

Piatra Neamț; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 

 II. Informări, Întrebări – Interpelări adresate executivului 

 

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

prezentei. 

 
                         Primar,     Secretarul Municipiului, 

                           Dragoş CHITIC                                           Florin FECIC 
         

 

 

Nr. _   1659 ____ 

Din__17.08.2017__  
COD F – SAPJ/Ds.II/A2/4 ex./OS/17.08.2017 

          


