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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 26.01.2017 – 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 utilizarea în anul 2017 a excedentului bugetar înregistrat la data 
de 31.12.2016; 
                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

2. HOTĂRÂRE privind încheierea unor parteneriate; 
 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 
 3. HOTĂRÂRE privind constituirea comisiei de evaluare si selectionare a proiectelor cu 
finantare nerambursabila si a proiectelor de parteneriat de interes local, precum si constituirea 
comisiei de contestatii pentru alocarile de la bugetul local din anul 2017; 
 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

4. HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume de bani din capitolul 67.02 “Cultură, 
recreere şi religie”; 
 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 
 5. HOTĂRÂRE privind actualizarea Planului de acțiuni/interes local și a Instrucțiunilor 
de implementare pentru anul 2017; 
 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 
 6. HOTĂRÂRE privind stabilirea criteriilor de acordare a gratuităților pe mijloacele de 
transport în comun, pentru perioada februarie – decembrie 2017; 
 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 
 
 
 



 7. 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 2017; 
 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

8. HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale 
municipiului Piatra Neamț, pe anul 2017; 
 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

9. HOTĂRÂRE privind aprobarea participării Municipiului Piatra Neamț în cadrul 
Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 Sprijinirea tranziției către o 
economie cu emisii scăzute de carbon, P.I. 3.1 Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării 
inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, 
inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B – Clădiri publice, ce 
implică realizarea documentațiilor tehnico-economice, a cererilor de finanțare și a anexelor 
acestora; 
 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 
 10. HOTĂRÂRE privind repartizarea unor locuințe; 
 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 
 11. HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Contractul de delegare de gestiune prin 
concesiune nr. 34.007 din 12.08.2015, încheiat între municipiul Piatra Neamţ şi S.C. Solaris 
Serv S.R.L. (Parcul Zoo); 
 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 
 12. 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 
 13.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 
 14.HOTĂRÂRE privind înregistrarea unor investiţii, în patrimoniul municipiului 
Piatra Neamţ,  domeniul public; 
 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 
 15. HOTĂRÂRE pentru revocarea HCL nr.317/2011 privind darea în folosinţă 
gratuită Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei a unui teren în suprafaţă de 622 mp, situat în 
str. Aurel Vlaicu nr. 1, în vederea construirii unei biserici; 
 - iniţiatori – consilier local Constantin Teodorescu 
                 – consilier local Cătălin Misăilă 
    – consilier local Cristian Sauciuc  
    -  consilier local Valentin Ciobanu  
 16. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.357/12.12.2012 privind închirierea directă 
către SC LOCATIVSERV SRL, a unui spațiu, în suprafață de 120 mp, situat la etajul III, în 
incinta complexului comercial de tip mall, str. Cuiejdi nr. 1 B, proprietatea municipiului Piatra 
Neamț; 
               - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 
   
 
 II. Intrebări – Interpelări adresate executivului 

1. Informare cu privire la solicitarea Parohiei ,,Acoperământul Maicii Domnului” 
înregistrată sub nr. 396 din 09.01.2017;    

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



 
 
                         Primar,     Secretarul Municipiului, 
                           Dragoş CHITIC                               Florin FECIC 
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