
                                                                                                                                                                                                       

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 29.06.2017 – 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 unele măsuri pentru administrarea Pieţei Centrale Agroalimentare Sfântul 

Gheorghe din municipiul Piatra Neamţ; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

2. HOTĂRÂRE privind serviciul public de administrare, întreţinere şi exploatare a Pieţei Centrale 

Agroalimentare Sfântul Gheorghe din municipiul Piatra Neamţ; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

3. HOTĂRÂRE privind serviciul public de administrare, întreţinere şi exploatare a Băii Comunale 

din municipiul Piatra Neamţ; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

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

2017; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 5. HOTĂRÂRE pentru completarea HCL nr.171/29.05.2013 privind administrarea imobilelor 

proprietate publică a municipiului Piatra Neamț, în care funcționează unități de învățământ preuniversitar; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

6. HOTĂRÂRE privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ din municipiul Piatra 

Neamț, pentru anul școlar 2017-2018; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 

 



7. HOTĂRÂRE privind aprobarea de principiu a refinanțării creditului în valoare inițială de 72,5 

milioane lei și prelungirea scadenței finale a creditului în valoare inițială de 150,7 milioane lei, ambele în 

derulare la BCR. 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 8. HOTĂRÂRE pentru încheierea unui Acord de asociere privind participarea în cadrul Grupului 

de Lucru Regional, în vederea realizării proiectului ”MOLOC” (Low carbon urban morphology) – Noi 

structuri, exemple de guvernare și provocări pentru orașe în tranziție energetică; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 9. HOTĂRÂRE privind încheierea unui Acord de parteneriat pentru derularea campaniei Traffic 

Snake Game – ”Oscar, șarpele hoinar”; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 10. HOTĂRÂRE privind încheierea unor parteneriate; 

 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

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

teren, proprietatea municipiului Piatra Neamţ, pentru amplasarea unui panou publicitar; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 12. 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 

13. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea criteriilor de identificare a 

clădirilor şi terenurilor neîngrijite situate în intravilanul Municipiului Piatra Neamţ, în vederea aplicării 

prevederilor art. 489 alin.5-8 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal şi anexei nr. 1 la HCL nr. 

312/24.11.2016 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, pentru anul 2017; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

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

municipiului Piatra Neamţ; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

15. HOTĂRÂRE privind aprobarea P.U.Z. şi R.L.U. aferent – Lotizare teren şi schimbarea 

funcţiunii urbanistice a zonei din zonă industrială în zonă cu funcţiune mixtă (rezidenţială şi prestări 

servicii), pentru imobilul situat în Piatra Neamţ, str. Pictor Aurel Băieşu, proprietatea S.C. Urbanex S.A., 

Bârtaru Neculai şi Stănescu Vergina; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

16. HOTĂRÂRE privind acordul municipiului Piatra Neamţ în vederea solicitării, de către 

DELGAZ-GRID S.A., a autorizaţiei de construire pentru “Înlocuire+împrejmuire PTM 39 cu PTAB, 

municipiul Piatra Neamţ”; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

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

Chetreanu Lucia, a autorizaţiei de construire pentru ,,Extindere locuinţă pe limita de proprietate cu 

domeniul public al municipiului – modificare temă de proiectare în perioada de valabilitate a autorizaţiei de 

construire nr.237/05.04.2016” ; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

18. HOTĂRÂRE pentru actualizarea HCL nr.211/2010 privind aprobarea Nomenclatorului 

străzilor din Municipiul Piatra Neamț și a Evidenței adreselor imobilelor din intravilanul Municipiului 

Piatra Neamț; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

19. HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr.197/21.07.2016; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 20. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr. 6 din 26.01.2017; 

  - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

21. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.353/23.12.2016, cu modificările și completările 

ulterioare; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 22. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr. 190 din 21.07.2016; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 23. HOTĂRÂRE privind aprobarea repartizării unor locuințe; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 



 24. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.304 din 24.11.2016 privind aprobarea organigramei 

și a statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț, pe anul 2017; 

                - iniţiator – Viceprimar Luminița Vîrlan 

 25. 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 

 26. 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 

27. 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 

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

Neamţ a bunului imobil teren curţi – construcţii, în suprafaţă de 118 m.p., situat în Bd. Decebal, nr. 71, bl. 

E2, tronson 1, parter; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

           29. HOTĂRÂRE privind aprobarea punerii la dispoziția proiectului regional de dezvoltare a 

infrastructurii de apă și apă uzată, a suprafețelor de teren aferente investițiilor prevăzute în lista de investiții 

prioritare 2014-2020; 

                  - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

           30. HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Piatra 

Neamț, în calitate de observatori în cadrul comisiilor de concurs pentru ocuparea funcțiilor de 

director/director adjunct ale unor unități de învățământ; 

                  - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

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

administrare, întreţinere şi exploatare a ştrandului municipal, pentru anul 2016; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

32. HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului anual de realizare a serviciului public de organizare, 

funcţionare şi administrare a cimitirelor umane din municipiul Piatra Neamţ, pentru anul 2016; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

33. HOTĂRÂRE privind modificare tarifelor prevăzute la art.21 alin.1 din contractul de delegare 

de gestiune nr.32.468 din 31.07.2015, încheiat între Municipiul Piatra Neamț și SC Parking SA; 

                - iniţiator – consilier local Cătălin Misăilă 

34. HOTĂRÂRE privind modificarea contractului de delegare de gestiune prin concesiune a 

serviciului public de organizare, funcționare și administrare a cimitirelor umane din Municipiul Piatra 

Neamț nr.54.197/23.11.2006 încheiat cu SC M&D Mens SRL; 

                - iniţiator – consilier local Cătălin Misăilă 

35. 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. _     1.137____ 

Din__22.06.2017__  
COD F – SAPJ/Ds.II/A2/4 ex./NM/22.06.2017 
 



 


