
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 30.03.2017 – 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 rectificarea HCL nr.150/2016 privind completarea valorii de inventar a 

clădirilor aparținând Grădiniței cu program normal nr.19 – Ciritei; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 2. HOTĂRÂRE privind completarea valorii de inventar a unor imobile date în administrarea 

unităților de învățământ preuniversitar; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 3. HOTĂRÂRE pentru abrogarea art.1 din HCL nr.35/29.01.2015 privind încheierea unui 

parteneriat între municipiul Piatra Neamț și SC Cardoso Medical SRL; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 4. HOTĂRÂRE pentru modificarea art.1 din HCL nr.165/26.05.2016 (multiplă scleroză); 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 5. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.9/26.01.2017 privind stabilirea criteriilor de acordare a 

gratuităților pe mijloacele de transport în comun, pentru perioada februarie – decembrie 2017; 

 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 6. HOTĂRÂRE privind repartizarea unor locuințe; 

  - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

7. HOTĂRÂRE privind încheierea unor parteneriate; 

         - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

8. HOTĂRÂRE privind alocarea unor sume de bani din Cap. 67.02 – ”Cultură, recreere și religie”; 

               - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

           9. HOTĂRÂRE privind încheierea unui protocol de colaborare între municipiul Piatra Neamț, 

Poliția Municipiului Piatra Neamț și Poliția Locală a municipiului Piatra Neamț; 

         - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 



 10. HOTĂRÂRE privind modificarea organigramei și statului de funcții ale primăriei municipiului 

Piatra Neamț, pe anul 2017;     

           - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

            11. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.189/2016 privind desemnarea reprezentanţilor 

Consiliului Local în cadrul Consiliilor de Administraţie ale unităţilor de învăţământ de pe raza municipiului 

Piatra Neamţ; 

             - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

            12. HOTĂRÂRE privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției de Taxe și 

Impozite Piatra Neamț; 

             - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

            13. HOTĂRÂRE pentru completarea HCL nr.50/23.02.2017 privind constituirea Autorității 

Urbane a Municipiului Piatra Neamț; 

             - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

14. HOTĂRÂRE privind reglementarea accesului elevilor și studenților în curtea unităților de 

învățământ preuniversitar, după orele de program; 

             - iniţiator – Consilier local Cristian Sauciuc 

        - Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

                              - Consilier local Marius Ghineț 

15. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr. 357 din 12.12.2012 privind închirierea directă către 

S.C. Locativserv S.R.L. a unui spaţiu, în suprafaţă de 120 mp, situat la etajul III, în incinta complexului 

comercial de tip mall, str. Cuiejdi nr. 1B, proprietatea municipiului Piatra Neamț; 

             - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

           16. HOTĂRÂRE privind închirierea unui spaţiu din incinta Complexului Mall Forum Center, situat 

în str. Cuejdi nr. 1B, de către dl. deputat Bulai Iulian, în vederea stabilirea sediului Cabinetului 

parlamentar; 

                        - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

           17. HOTĂRÂRE pentru prelungirea contractului de delegare de gestiune prin concesiune nr. 41.334 

din 06.08.2007 încheiat între Municipiul Piatra Neamţ şi S.C. Annaslim S.R.L.; 

                        - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

           18. HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului de evaluare, stabilirea preţului de piaţă şi vânzarea 

prin licitaţie publică a bunului imobil aparţinând domeniului privat al municipiului Piatra Neamţ, situat în 

str. Gen. Dăscălescu nr. 2; 

                        - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

            19. 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 

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

54815, reprezentând suprafaţa de 69 m.p. teren; 

                        - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

21. HOTĂRÂRE privind transmiterea în administrare a două centrale termice proprietatea 

municipiului Piatra Neamţ, către Colegiul Tehnic de Transporturi şi Liceul cu Program Sportiv; 

                        - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

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

municipiului Piatra Neamţ; 

                        - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

23. 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 

24. HOTĂRÂRE privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului 

public de administrare, întreţinere şi exploatare a parcărilor de reşedinţă şi a parcărilor închiriate instituţiilor 

publice sau private de pe domeniul public şi privat al Municipiului Piatra Neamţ; 

                        - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

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 Raportului de activitate, pentru anul 2016, realizat în baza 

Contractului de delegare de gestiune nr. 46.782 din 06.09.2007, încheiat între municipiul Piatra Neamţ şi 

S.C. SALUBRITAS S.A.; 

                        - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

           27. HOTĂRÂRE privind preluarea, pe bază de protocol, a obiectivului de investiții ”Piața Centrală 

Sfântul Gheorghe din Municipiul Piatra Neamț”, situat în str. Baltagului nr. 8, de la Ministerul Dezvoltării 

Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene - prin Compania Națională de Investiții ”CNI” 

S.A.; 

                        - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

28. HOTĂRÂRE privind serviciul public de administrare, întreținere și exploatare a Pieţei Centrale 

Agroalimentare Sfântul Gheorghe din municipiul Piatra Neamţ; 

                        - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

29. HOTĂRÂRE privind unele măsuri pentru administrarea Pieţei Centrale Agroalimentare Sfântul 

Gheorghe din municipiul Piatra Neamţ; 

                        - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

30. 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, 

proprietatea S.C. AVA STING S.R.L.; 

                        - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

31. HOTĂRÂRE privind aprobarea P.U.Z. şi R.L.U. aferent – Introducerea în intravilan a terenului 

cu suprafaţa de 4.321 mp, pentru construire hală servicii de depozitare, locuinţe de serviciu şi racorduri la 

utilităţi, pentru imobilul situat în Piatra Neamţ, str. Izvoare, proprietatea Stan Gheorghe; 

                        - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

32. HOTĂRÂRE privind aprobarea P.U.D. – Extindere parter spaţiu comercial, situat în Bd. G-ral 

N. Dăscălescu nr. 11, bl. T3, parter, proprietatea Blaga Rodica şi Blaga Vasile; 

                        - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

33. HOTĂRÂRE  pentru aprobarea Raportului de reevaluare nr.7/31.12.2016 aferent bunurilor de 

retur din contractul de delegare de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare 

nr.28/2009, încheiat cu ADI Aqua Neamț și CJ Apa Serv SA; 

                        - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

34. HOTĂRÂRE  privind alegerea Președintelui de ședință; 

                        - 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 

 

  

    
 

Nr. ___631___ 

Din_23.03.2017  
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