
                                                                                                                                                                                                       

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 26.10.2017 – 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 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 

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

reprezinte interesele municipiului Piatra Neamț în societățile comerciale, la care municipiul Piatra Neamț 

este asociat sau acționar, cu modificările și completările ulterioare; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

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

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

Piatra Neamt, cu modificările și completările ulterioare; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

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

2017; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 5. HOTĂRÂRE privind aprobarea execuției bugetare la data de 30.09.2017; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 6. HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Salubritas SA pentru 

anul 2017; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 

 



 7. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL 145 din 29.06.2017 privind organizarea rețelei școlare a 

unităților de învățământ din municipiul Piatra Neamț, pentru anul școlar 2017-2018; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

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

religie”; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

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

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

10. HOTĂRÂRE privind încheierea unor parteneriate; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

11. HOTĂRÂRE pentru abrogarea parțială a unor Hotărâri ale Consiliului Local; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

12. HOTĂRÂRE  privind acordarea titlului de ”Cetățean de onoare” al Municipiului Piatra Neamț, 

domnului Dumitru BEZEM; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

13. HOTĂRÂRE  privind aprobarea Raportului final al comisiei de recrutare și selecție a 

membrilor Consiliilor de Administrație ale societăților comerciale la care municipiul Piatra Neamț este 

asociat unic sau majoritar; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

14. HOTĂRÂRE  privind repartizarea unor locuințe; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

15. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL 197/21.07.2016 privind stabilirea componenței Comisiei 

Sociale a Consiliului Local al municipiului Piatra Neamț, cu modificările și completările ulterioare; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

16. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.23 din 23.02.2017 privind aprobarea Strategiei de 

Dezvoltare Locală Integrală a Municipiului Piatra Neamț pentru perioada 2014-2010, revizuită; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

17. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.252 din 29.09.2016 privind aprobarea Planului de 

Mobilitate Urbană Durabilă a municipiului Piatra Neamț; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

18. HOTĂRÂRE privind modificarea Organigramei și a Statului de Funcții ale Direcției Taxe și 

Impozite; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

19. HOTĂRÂRE privind înființarea unui nou Centru de Permanență în cartierul Dărmănești, 

municipiul Piatra Neamt; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 20. HOTĂRÂRE privind darea  în folosinţă gratuită pe  o perioadă  de 5 ani,  a  spaţiului situat la  

demisolul  Centrului  de zi pentru preşcolari Castani, str. Castanilor nr.7, către Fundaţia de Multiplă  

Scleroză  M.S.  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 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 

23. HOTĂRÂRE privind aprobarea Rapoartelor de evaluare în vederea efectuării schimbului 

aprobat prin HCL nr. 194 din 31.07.2017; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

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

domeniul public; 

                - iniţiator – Viceprimar Bogdan GAVRILESCU 

25. 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 



 

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

municipiului Piatra Neamţ; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

27. HOTĂRÂRE privind acordul pentru amenajarea unor accese rutiere; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

28. HOTĂRÂRE pentru completarea HCL nr. 564 din 22.08.2008 privind aprobarea vânzării 

bunurilor imobile, coproprietatea municipiului Piatra Neamţ şi SC Rifil S.A., situate în str. Cuza Vodă; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

29. HOTĂRÂRE privind încheierea unui parteneriat cu Federaţia Română de Fotbal; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

30. HOTĂRÂRE privind dezlipirea în două loturi a documentaţiei cadastrale identificată prin NC 

58254; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

31. HOTĂRÂRE privind retragerea unei suprafeţe de teren pusă la dispoziţia Comisiei de Legea 

nr.10/2001; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 32. HOTĂRÂRE privind acordul municipiului Piatra Neamţ în vederea solicitării, de către d-na 

Ungureanu Elisabeta, a autorizaţiei de construire pentru ,,Intrare în legalitate anexe gospodăreşti, amplasate 

pe limita de proprietate cu domeniul public al municipiului”; 

                - 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 
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