
                                                                                                                                                                                                       

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 28.09.2017 – 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 rectificării bugetului local al municipiului Piatra Neamț, pe anul 

2017; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 2. HOTĂRÂRE privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în domeniul achizițiilor 

publice; 

                - iniţiatori – consilier local Beteringhe Florian  

    - consilier local Bîrjoveanu Romel-Alexandru 

   - consilier local Ciobanu Adrian  

   - consilier local Ciobanu Valentin 

   - consilier local Moscalu Luminița 

   - consilier local Obreja Mihai 

   - consilier local Olariu Adrian 

   - consilier local Pintilie Paul 

   - consilier local Teodorescu Constantin 

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

religie”; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

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

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

5. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr. 159 din 29.06.2017 privind constituirea comisiei de 

evaluare și selecționare a proiectelor cu finanțare nerambursabilă și a proiectelor de parteneriat de interes 

local, precum și constituirea comisiei de contestații pentru alocările de la bugetul local pentru anul 2017; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 



6. HOTĂRÂRE privind încheierea unor parteneriate; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

7. HOTĂRÂRE privind repartizarea unor locuințe; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

8. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.197/21.07.2017 privind stabilirea componenței 

comisiei sociale a Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamț; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

9. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.218/10.04.2008 privind stabilirea condiţiilor de 

eliberare a autorizaţiilor de racorduri și branșamente la reţelele edilitare de utilitãţi publice pe raza 

municipiului Piatra Neamţ; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

10. HOTĂRÂRE privind contractarea de către SC Publiserv SA a unor servicii de asistență 

juridică, în vederea reprezentării în instanță; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

11. HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a serviciului 

social de zi  pentru educație timpurie antepreșcolară și a modelului cadru de contract de parteneriat între 

municipiul Piatra Neamț și alte UAT-uri, pentru susținerea financiară a serviciului de educație timpurie 

antepreșcolară pentru copiii înscriși la creșă care nu au domiciliul pe raza municipiului Piatra Neamț; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

12. 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 

13. 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 

14. 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 

15. HOTĂRÂRE privind aprobarea unor Rapoarte de evaluare şi stabilirea preţurilor de piaţă a 

unor active fixe corporale din patrimoniul municipiului Piatra Neamţ; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

16. HOTĂRÂRE privind aprobarea unor Rapoarte de evaluare în vederea efectuării schimbului 

aprobat prin HCL nr. 194 din 31.07.2017; 

                - 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 modificarea anexei nr. 1 la Contractul de delegare de gestiune prin 

concesiune nr. 58.952 din 31.12.2015, încheiat între municipiul Piatra Neamţ şi S.C. Xdatasoft S.R.L.; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

19. HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului anual de realizare a serviciului public de 

administrare, întreţinere şi exploatare a ştrandului din municipiul Piatra Neamţ, pentru anul 2016; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

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

municipiului Piatra Neamţ; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

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

domeniul public; 

- iniţiator – viceprimar Bogdan GAVRILESCU  

22. HOTĂRÂRE privind prelungirea, pe o perioadă de trei luni, a contractului nr. 41.334 din 

06.08.2007 de delegare de gestiune prin concesiune a serviciului public de organizare, funcţionare şi 

administrare a Băii comunale din municipiul Piatra Neamţ; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 



23. HOTĂRÂRE privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii, a unei suprafeţe de 

teren proprietatea municipiului Piatra Neamţ, în vederea amplasării unui panou publicitar; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

24. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.251 din 29.09.2016 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a stadionului municipal Ceahlăul Piatra Neamţ; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

25. HOTĂRÂRE privind asocierea Municipiului Piatra Neamţ cu S.C. Cozla S.A. în vederea 

amenajării peisagistice a unor spaţii verzi, situate în B-dul Republicii nr. 3, pe durata executării lucrărilor; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

26. HOTĂRÂRE privind aprobarea noului contract de delegare a gestiunii serviciului de transport 

public local de persoane al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Urbtrans; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

27. HOTĂRÂRE privind aprobarea P.U.D. – Schimbarea destinaţiei din apartament de locuit în 

spaţiu alimentaţie publică tip Cafenea şi extinderea acestuia, situat în Piaţa 22 Decembrie nr. 3, bl. B2, sc. 

C, Ap. 44, proprietatea Căpitanu Paul – Cristinel; 

          - iniţiator – consilier local Florin DUMA 

28. HOTĂRÂRE privind acordul municipiului Piatra Neamţ în vederea solicitării autorizaţiei 

pentru ,,Desfiinţare perete de compartimentare” la Pavilionul expoziţional situat în B-dul Republicii nr.17; 

          - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

29. HOTĂRÂRE privind rectificarea HCL nr.232/18.09.2017; 

          - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

30. HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de măsuri în vederea asigurării agentului termic în 

sezonul rece 2017-2018; 

          - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

31. HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință; 

 

 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. _ 1897    ____ 

Din__21.09.2017__  
Ds.II/NM/4 ex./21.09.2017 
 

 


