
                                                                                                                                                                                                       

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 28.11.2017 – 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 aprobarea achitării cotizației anuale către Asociația Municipiilor din 

România, ce revine municipiului Piatra Neamț, pentru anul 2018; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 3. HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al SC Parking SA, 

pentru anul 2017; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 4. HOTĂRÂRE privind actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Autorității 

Urbane a Municipiului Piatra Neamț, aprobat prin HCL nr.79/30.03.2017; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 5. HOTĂRÂRE privind repartizarea unor locuințe; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 6. HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Operativ de Acțiune, a programului de măsuri pentru 

perioada noiembrie 2017 - martie 2018, a Contractului de delegare de gestiune a activității ”Curățarea și 

transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în stare de funcționare a acestora pe timp de polei sau 

îngheț în municipiul Piatra Neamț”- parte componentă a serviciului de salubrizare și constituirea 

Comandamentului local de iarnă; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 7. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.381 din 17.12.2015, cu modificările și completările 

ulterioare; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 



 

 8. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr. 58/29.02.2012 privind constituirea listei – bunuri de 

retur la Convenţia de Novaţie nr.43.865 din 23.11.2011; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 9. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr. 253/29.08.2014, cu modificările și completările 

ulterioare; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 10. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.303/24.11.2016 privind abrogarea HCL nr. 

328/25.10.2012 privind transmiterea ca bunuri de retur a vehiculului Mercedez Benz UNIMOG deszăpezire 

și a echipamentelor aferente, către SC Publiserv SRL; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 11. HOTĂRÂRE privind constituirea grupului de inițiativă locală, a grupului de lucru local și 

aprobarea planului local de acțiune pentru incluziunea romilor din Municipiul Piatra Neamț; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 12. HOTĂRÂRE privind aprobarea participării Municipiului Piatra Neamț și a Direcției de 

Asistență Socială Piatra Neamț ca membri fondatori la constituirea grupului de acțiune locală, denumit 

Asociația GAL Piatra Neamț; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 13. HOTĂRÂRE privind aprobarea notelor conceptuale și a temelor de proiectare aferente unor 

investiții în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și 

învățare pe tot parcursul vieții, în clădirile publice din infrastructura educațională gimnazială din 

Municipiul Piatra Neamț; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 14. HOTĂRÂRE privind aprobarea notelor conceptuale și a temelor de proiectare aferente unor 

investiții în vederea sprijinirii dezvoltării urbane durabile, bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 15. HOTĂRÂRE privind aprobarea notelor conceptuale și a temelor de proiectare aferente 

investiției ”Reabilitare, modernizare și dotare Grădinița cu program prelungit «Floare de Colț», str. 

Progresului nr.36 din Municipiul Piatra Neamț”; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 16. HOTĂRÂRE privind aprobarea notelor conceptuale și a temelor de proiectare aferente 

investiției ”Reabilitare, modernizare și dotare Creșa Mărăței, str. Progresului nr.108 din Municipiul Piatra 

Neamț”; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 17. HOTĂRÂRE privind aprobarea notelor conceptuale și a temelor de proiectare aferente 

investiției ”Reabilitare, modernizare și dotare Colegiul Tehnic de Transporturi, str. Soarelui nr.1 din 

Municipiul Piatra Neamț”; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 18. HOTĂRÂRE privind aprobarea notelor conceptuale și a temelor de proiectare aferente 

investiției ”Reabilitare, modernizare și dotare Liceul Tehnologic Economic Administrativ, Corp B, str. 

Alexandru Lăpușneanu nr.16 din Municipiul Piatra Neamț”; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 19. HOTĂRÂRE privind aprobarea notelor conceptuale și a temelor de proiectare aferente 

investiției ”Centru Social de zi pentru persoane vârstnice”; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 20. HOTĂRÂRE privind încheierea unui Acord de asociere în vederea organizării Târgului de 

Crăciun 2017; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 21. HOTĂRÂRE privind încheierea unui parteneriat cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret 

Neamț, în vederea organizării galei ”Premierea celor mai buni sportivi din Municipiul Piatra Neamț”; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 22. HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume de bani din cap 65.02 – ”Învațământ”; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 23. HOTĂRÂRE privind aprobarea P.U.D. – Schimbarea destinației din apartament de locuit în 

spațiu alimentație publică tip Cafenea și extinderea acestuia, situat în Piața 22 Decembrie nr.3, bl.B2, sc.C, 

ap.44 proprietatea Căpitanu Paul-Cristinel; 

                - iniţiator – Consilier local Duma Florin 



 24. HOTĂRÂRE privind aprobarea P.U.Z. și R.L.U. aferent – ”Lotizare teren pentru construire de 

locuințe individuale, sistematizare teren, racorduri utilități, împrejmuire” pentru terenul situat în Piatra 

Neamț, str. Călugărului, beneficiar SC Dinamic Servicii Imobiliare SRL; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 25. HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii duratei de valabilitate a PUZ și RLU aferent – Două 

extinderi parter ale spațiilor comerciale proprietate privată, B-dul Decebal nr.71, bl.E2, tronson 3; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 26. HOTĂRÂRE privind serviciul public de administrare, întreținere și exploatare a Pieței Mărăței; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

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

aprobat prin HCL nr. 194 din 31.07.2017; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 28. HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat a municipiului Piatra 

Neamț a construcţiei, a coşului de fum şi a terenului aferent în care a funcţionat CT 7, situate în str. Mihai 

Viteazu nr.33, bl.3, demisol și transmiterea în folosință gratuită către Asociaţia Revoluționarilor Ștefan cel 

Mare ʼ89 Piatra Neamț; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 29. HOTĂRÂRE privind dezlipirea în 11 loturi a documentaţiei cadastrale identificată prin NC 

56083; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC  

 30. HOTĂRÂRE pentru modificarea 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 

 31. HOTĂRÂRE privind rectificarea HCL nr.192 din 31.07.2017; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

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

municipiului Piatra Neamţ; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

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

domeniul public; 

  - iniţiator – Viceprimar Bogdan GAVRILESCU   

34. HOTĂRÂRE privind închirierea prin licitație publică a unor suprafețe de teren, în vederea 

amplasării unor echipamente și stații destinate telefoniei mobile; 

            - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

35. HOTĂRÂRE privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii, a unor suprafeţe de 

teren proprietatea municipiului Piatra Neamţ, în vederea amplasării unor panouri publicitare; 

 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

36. HOTĂRÂRE privind punerea/primirea unor terenuri, de la dispoziţia Comisiei de aplicare a 

Legii nr. 10/2001; 

 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

37. HOTĂRÂRE încheierea unui contract de dare în plată; 

 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

38. HOTĂRÂRE privind vânzarea directă a unor bunuri imobile aparținând domeniului privat 

al municipiului Piatra Neamț; 

 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

39. 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 

40. 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 

41. HOTĂRÂRE pentru modificarea Regulamentului de organizare și funcționare privind 

administrarea Pieței Centrale Sf. Gheorghe din municipiul Piatra Neamț; 

  - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 



42. HOTĂRÂRE privind aprobarea Rapoartelor de evaluare pentru stabilirea preţurilor de piaţă 

a unor bunuri imobile (apartament și teren cotă parte indiviză aferent în suprafață de 18,06 m.p.) situate în 

str. Mihai Viteazu nr. 27, bl. C5, sc. F, et. 5, ap.144; 

  - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

43. HOTĂRÂRE privind modificarea contractului de concesiune nr.18.684/1999, actualizat la 

data de 24.03.2006, încheiat cu S.C. C.M.I. Urban S.A.; 

  - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

44. HOTĂRÂRE privind aprobarea raportului anual de realizare a serviciului public de 

administrare, intretinere si exploatare al strandului pentru anul 2016; 

- inițiator - Primar Dragoș CHITIC 

45. HOTĂRÂRE privind transmiterea în folosinţă gratuită a unui etaj din Complexul Comercial 

Mall Forum Center diverşilor producători din Municipiul Piatra Neamţ, alţii decât cei agricoli; 

- inițiator consilier local Cătălin MISĂILĂ  

46. HOTĂRÂRE privind rezilierea contractului de administrare a cimitirelor şi trecerea în 

administrarea directă a Primăriei Piatra Neamţ; 

- inițiator consilier local Cătălin MISĂILĂ 

47. HOTĂRÂRE privind rezilierea contractului de administrare a ştrandului municipal şi 

trecerea în administrarea directă a Primăriei Piatra Neamţ; 

- inițiator consilier local Cătălin MISĂILĂ 

48. HOTĂRÂRE privind organizarea anuala a unui memorial Adrian Rugină; 

- inițiator consilier local Cătălin MISĂILĂ 

49. HOTĂRÂRE privind subventionarea cu 50% a transportului elevilor către unitatile de 

învățământ; 

- inițiator consilier local Cătălin MISĂILĂ 

50. HOTĂRÂRE privind acordarea de burse pentru elevii cu performanțe școlare din 

Municipiul Piatra Neamț; 

- inițiator consilier local Cătălin MISĂILĂ 

 

 

 

 II. Informări, Întrebări – Interpelări adresate executivului 

1. Informare privind Raportul de Evaluare nr.47549/G/II/26.11.2014, definitiv și irevocabil al 

Agenției Naționale de Integritate; 

2. Informare privind Hotărârea Civilă nr.1194/2017 pronunțată de către Curtea de Apel Bacău 

Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, rămasă definitivă și irevocabilă, în 

dosar nr.2359/103/2016; 

 

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

prezentei. 

 

 
                         Primar,     Secretarul Municipiului, 

                           Dragoş CHITIC                                           Florin FECIC 
         

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Nr. _   2305  ____ 

Din__21.11.2017__  
Ds.II/NM/4 ex./21.11.2017 
 

   Șef S.A.P.J.,      Întocmit, 

Oana SÂRBU        Nicoleta MATEI 


