
                                                                                                                                                                                                       

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 25.05.2017 – 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 contului anual de execuție a bugetului pe anul 2016; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 2. HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Piatra Neamț, pe anul 

2017; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 3. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Salubritas SA pentru 

anul 2017; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 4. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Locativserv SRL pentru 

anul 2017; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 5. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Perla Invest SRL pentru 

anul 2017; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 6. HOTĂRÂRE privind aprobarea numărului de burse, tipul și cuantumul acestora, în vederea 

acordării elevilor din învățământul preuniversitar al municipiului Piatra Neamț, pentru anul 2017; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 7. HOTĂRÂRE privind acceptarea unei donații de la SC KOBER SRL și încheierea unei asocieri 

între municipiul Piatra Neamț și ISU Petrodava; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 8. HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectelor cu finanţare nerambursabilă de la bugetul local al 

municipiului Piatra Neamţ pentru activităţi nonprofit de interes local, pe anul 2017, sesiunea a II-a; 

 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 



 

 

 

9. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.76/30.03.2017 privind modificarea Organigramei și a 

Statului de funcții ale Primăriei Municipiului Piatra Neamț, pe anul 2017; 

  - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

10. HOTĂRÂRE privind încheierea unor parteneriate; 

         - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

11. HOTĂRÂRE privind alocarea unor sume de bani din Cap. 67.02 – ”Cultură, recreere și religie” 

și din capitolul 65.02 ”Învățământ”; 

               - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 12. HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Poliției Locale Piatra 

Neamț, pe anul 2017; 

         - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 13. HOTĂRÂRE privind preluarea pe bază de protocol a obiectivului de investiții ”Piața Centrală 

Sfântul Gheorghe” din municipiul Piatra Neamț str. Baltagului nr.8, de la Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administrației Publice și Fondurilor Europene, prin Compania Națională de Investiții C.N.I. SA;     

           - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

14. HOTĂRÂRE privind unele măsuri pentru administrarea Pieţei Centrale Agroalimentare Sfântul 

Gheorghe din municipiul Piatra Neamţ; 

           - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

15. HOTĂRÂRE privind serviciul public de administrare, întreţinere şi exploatare a Pieţei Centrale 

Agroalimentare Sfântul Gheorghe din municipiul Piatra Neamţ; 

           - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

16. HOTĂRÂRE privind închirierea unui spaţiu în suprafaţă de 79,80 mp, din incinta Complexului 

Mall Forum Center, situat în str. Cuejdi nr. 1B, către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA 

Neamţ”;     

           - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

17. HOTĂRÂRE privind transmiterea în administrare a două centrale termice, proprietatea 

municipiului Piatra Neamţ, către Colegiul Naţional Gheorghe Asachi şi transferul unei centrale termice la 

bl. C5 situat în str. Mihai Viteazu;     

           - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

18. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr. 357 din 12.12.2012 privind închirierea directă către 

S.C. Locativserv S.R.L. a unui spaţiu, în suprafaţă de 120 mp, situat la etajul III, în incinta complexului 

comercial de tip mall, str. Cuiejdi nr. 1B, proprietatea municipiului Piatra Neamţ; 

           - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

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

domeniul public; 

           - iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

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

nr. 32.839 din 04.08.2015, încheiat între municipiul Piatra Neamţ şi S.C. Ro Com Central S.A; 

           - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

21. 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 

22. 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 

23. 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 

24. HOTĂRÂRE privind serviciul public de administrare, întreţinere şi exploatare a Băii Comunale 

din municipiul Piatra Neamţ; 

           - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 



25. HOTĂRÂRE privind declanşarea procedurii de atribuire a unui număr de 56 autorizaţii taxi 

pentru realizarea serviciului de transport persoane în regim taxi ; 

           - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

26. 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 

cotă parte indiviză; 

           - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

27. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.9/26.01.2017 privind stabilirea criteriilor de acordare 

a gratuităților pe mijloacele de transport în comun, pentru perioada februarie-decembrie 2017, cu 

modificările ulterioare; 

           - iniţiatori – consilieri locali: dl. Marghidan Victor, d-na Moroiu Maria-Claudia, dl. 

Misăilă Cătălin, dl. Ciubotariu Adrian, dl. Mihalcea Cristian, d-na Păduraru Chiriac – Victoria, d-na Moisii 

Alexandra – Amalia, dl. Sălăvăstru Tudor, d-na Vîrlan Georgeta Luminița; 

28. HOTĂRÂRE pentru modificarea actului constitutiv și a statutului A.D.I. Aqua Neamț; 

           - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

29. HOTĂRÂRE privind actualizarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor, pe anul 2017, 

al municipiului Piatra Neamț; 

                     - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 

 II. Informări, Întrebări – Interpelări adresate executivului 

1. Adresa SC C.M.I. Urban SA  nr.11.868 din 02.05.2017; 

 

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

prezentei. 

 

 
                         Primar,     Secretarul Municipiului, 

                           Dragoş CHITIC                                           Florin FECIC 
         

 

 

 

Nr. _     965____ 

Din__18.05.2017__  
COD F – SAPJ/Ds.II/A2/4 ex./NM/18.05.2017 
 


