
 
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 27.04.2017 – 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 31.03.2017;

               - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
2. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Parking SA pentru 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 Perla Invest SRL pentru
anul 2017;
               - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC

5. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Locativserv SRL pentru
anul 2017;
               - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC

6.  HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Publiserv SA pentru
anul 2017;
               - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC

7. HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici din studiul de fezabilitate pentru
obiectivul Pod peste pârâul Cuejdi, strada Erou Rusu din municipiu Piatra Neamț;

- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
8. HOTĂRÂRE privind abrogarea parțială a unor Hotărâri ale Consiliului Local;

- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC



9. HOTĂRÂRE privind încheierea unor parteneriate;
         - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC

10. HOTĂRÂRE privind  alocarea  unor  sume  de  bani  din  Cap.  67.02  –  ”Cultură,  recreere  și
religie”;
             - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC

11. HOTĂRÂRE privind aprobarea deplasării unei delegații din partea municipiului Piatra Neamț
în orașul înfrățit Bergama din Turcia;

         - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
12. HOTĂRÂRE privind modificarea organigramei și statului de funcții ale primăriei municipiului 

Piatra Neamț, pe anul 2017;    
         - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC

13. HOTĂRÂRE privind  prelungirea contractelor  de închiriere  încheiate  între municipiul  Piatra
Neamţ şi companiile specializate în servicii de reclamă şi publicitate;    
         - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC

14. HOTĂRÂRE privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor proprietate privată a municip-
iului Piatra Neamţ;    
         - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC

15. HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului de activitate, pentru anul 2016, al SC Salubritas SA,
realizat în baza Contractului de delegare de gestiune nr. 46.782 din 06.09.2007, încheiat cu municipiul Pia-
tra Neamţ;
         - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC

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

         - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
17. HOTĂRÂRE privind unele măsuri pentru administrarea Pieţei Centrale Agroalimentare Sfântul

Gheorghe din municipiul Piatra Neamţ;
         - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC

18. HOTĂRÂRE privind serviciul public de administrare, întreţinere şi exploatare a Pieţei Centrale
Agroalimentare Sfântul Gheorghe din municipiul Piatra Neamţ;
         - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC

19. HOTĂRÂRE privind dezlipirea în două loturi a documentaţiei cadastrale identificată prin NC
54815, reprezentând suprafaţa de 69 m.p. teren;
         - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC

20. HOTĂRÂRE privind  apartamentarea  notarială  a  blocurilor  H3, H5, H13,  H14 şi  H15- str.
Izvoare - cartier Speranta, municipiul Piatra Neamț;
         - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC

21. HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 3 din HCL nr. 289 din 30.09.2015 privind transmiterea în
folosinţă gratuită a unor spaţii situate în incinta Complexului Mall Forum Center, situat în str. Cuejdi, nr.
1B;

         - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
22. HOTĂRÂRE privind  modificarea  contractului  de delegare  de  gestiune  prin  concesiune  nr.

58952 din 31.12.2015, încheiat între municipiul Piatra Neamţ şi S.C. Xdatasoft S.R.L.;
         - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
23. HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului de evaluare nr. 7782 din 21.03.2017, în vederea sta-

bilirii valorii de impozitare a bunului imobil – construcţie – Mall Forum Center, situat în str. Cuejdi, nr. 1B;
         - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
24. HOTĂRÂRE privind încheierea unui parteneriat cu Asociaţia Judeţeană de Fotbal Neamţ;
         - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
25. HOTĂRÂRE privind transmiterea în folosinţă gratuită către Fundaţia Univers Plus a spaţiului

situat în B-dul Decebal, nr. 90, bl. A1, ap. 37, parter;
         - iniţiatori – consilier local Cristian SAUCIUC

       - viceprimar Bogdan GAVRILESCU
       - consilier local Marius GHINEȚ

26. HOTĂRÂRE privind înregistrarea unor investiţii,  în patrimoniul municipiului Piatra Neamţ,
domeniul public;

         - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC



27. HOTĂRÂRE privind aprobarea unor Rapoarte de evaluare, stabilirea preţurilor de piaţă şi vân-
zarea  prin  licitaţie  publică  a  unor  bunuri  imobile  aparţinând  domeniului  privat  al  municipiului  Piatra
Neamţ;

         - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
28. HOTĂRÂRE privind aprobarea unor Rapoarte de evaluare, stabilirea preţurilor de piaţă şi vân-

zarea directă a unor bunuri imobile aparţinând domeniului privat al municipiului Piatra Neamţ – teren afer-
ent spaţiilor proprietate privată;

         - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
29. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr. 74 din 27.03.2014 privind prelungirea perioadei de

transmitere în folosinţă gratuită până în anul 2017, a spaţiului situat în incinta Colegiului Tehnic Piatra
Neamţ;

         - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
30. HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului de evaluare, stabilirea prețului de piață și vânzarea

prin licitație publică a bunului imobil aparținând domeniului privat al municipiului Piatra Neamț, situat în
str. Horia nr.2, în suprafață de 2632 mp;

         - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
31. HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului de evaluare, stabilirea prețului de piață și vânzarea

prin licitație publică a bunului imobil aparținând domeniului privat al municipiului Piatra Neamț, situat în
str. Nada Florilor nr.6, în suprafață de 245 mp;

         - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
32. HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului de evaluare, stabilirea prețului de piață și vânzarea

prin licitație publică a bunului imobil aparținând domeniului privat al municipiului Piatra Neamț, situat în
str. Sirenei f.n., în suprafață de 758 mp;

         - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
33. HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului de evaluare, stabilirea prețului de piață și vânzarea

prin licitație publică a bunului imobil ”Parcare Subterană”, situat în str. Cuza Vodă f.n., coproprietatea SC
Rifil SA și Municipiul Piatra Neamț;

         - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
34. HOTĂRÂRE privind aprobarea P.U.D. – Modernizare şi Extindere spaţiu comercial, montare

firmă luminoasă, pentru imobilul situat în Piatra Neamţ, Bd. G-ral N. Dăscălescu nr.11, bl. T3, parter, pro-
prietatea S.C. AVA STING S.R.L.;

         - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
35. HOTĂRÂRE privind aprobarea înființării Centrului de Permanență din zona cartier Dărmănești

- municipiul Piatra Neamț;
         - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
            36. HOTĂRÂRE privind acordarea post-mortem a titlului de ”Cetățean de onoare” al Municipiului
Piatra Neamț, jurnalistului Viorel Tudose;
         - iniţiator – Viceprimar Luminița VÎRLAN

II. Informări, Întrebări – Interpelări adresate executivului
1. Raportul  Direcției  Județene de Evidență a  Persoanelor  nr.1/383/30.03.2017 cu privire  la

principalele concluzii în urma controlului tematic metodologic, pe linie de evidență a persoanelor, efectuat
la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al municipiului Piatra Neamț;

2. Scrisoare deschisă a salariaților CMI Urban SA nr.10.325/11.04.2017;

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

                        Primar, Secretarul Municipiului,
                           Dragoş CHITIC                                          Florin FECIC

        

Nr. __820___
Din_20.04.2017 
COD F – SAPJ/Ds.II/A2/4 ex./NM/20.04.2017


