
                                                                                                                                                                                                       

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 31.07.2017 – 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 luare act de încetarea de drept a mandatului de consilier local, prin 

demisie, a domnului Vasile Popescu și declararea locului vacant; 

                - iniţiator – Președinte de ședință – Mihai OBREJA 

2. HOTĂRÂRE privind validarea mandatului de consilier local al domnului Beteringhe Mircea-

Florian; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

3. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.182/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate 

pe principalele domenii de activitate, cu modificările și completările ulterioare; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

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

2017; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 5. HOTĂRÂRE privind aprobarea execuției bugetare la data de 30.06.2017; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

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

Impozite Piatra Neamț; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

7. HOTĂRÂRE privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere a copilului în unitățile de 

educație timpurie antepreșcolară în anul 2017-2018; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 



 8. HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului de aprovizionare a populației Municipiului Piatra 

Neamț cu principalele produse alimentare și nealimentare raționalizate, în caz de mobilizare sau de război 

pentru perioada 2017-2020; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 9. HOTĂRÂRE privind aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier 

proprietate publică a Municipiului Piatra Neamț, de către Direcția Silvică Neamț; 

 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

10. HOTĂRÂRE privind aprobarea repartizării unor locuințe; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 11. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.23 din 23.02.2017 privind aprobarea Strategiei de 

Dezvoltare Locală Integrată a Municipiului Piatra Neamț, pentru perioada 2014-2020, revizuită; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

12. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.252 din 29.09.2016 privind aprobarea Planului de 

Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Piatra Neamț; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

13. HOTĂRÂRE privind abrogarea parțială a unor Hotărâri de Consiliu Local; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

14. HOTĂRÂRE privind încheierea unui parteneriat cu Centrul pentru Cultură și Arte ”Carmen 

Saeculare Neamț” în vederea organizării Festivalului Internațional de Folclor „Ceahlăul” - ed. a XX-a; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

15. HOTĂRÂRE privind unele măsuri pentru administrarea Pieții Centrale Agroalimentare ”Sf. 

Gheorghe” din municipiul Piatra Neamț; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

16. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Raportului anual de activitate privind realizarea serviciului 

public de administrare şi exploatare a parcărilor de reşedinţă, a parcărilor publice fără plată şi a parcărilor 

închiriate instituţiilor publice sau private din municipiul Piatra Neamţ, pentru anul 2016; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

17. HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului anual de realizare a serviciului public de întreţinere 

şi exploatare a parcărilor publice cu plată de pe raza municipiului Piatra Neamţ, pentru anul 2016; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

18. 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 

19. HOTĂRÂRE privind modificarea anexei 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 

20. HOTĂRÂRE privind transmiterea în folosinţă gratuită a unor terenuri, către Asociaţia de 

sprijin a persoanelor cu nevoi speciale „Luceafărul”, pe durata folosirii spaţiului în care a funcţionat CT20; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

21. HOTĂRÂRE privind vânzarea unui bun imobil - apartament şi a terenului aferent, situate în str. 

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

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

22. HOTĂRÂRE privind modificarea contractului de închiriere nr. 2.685 din 07.02.2013, încheiat 

între Municipiul Piatra Neamţ şi S.C. Sedpress Ceahlăul S.R.L.; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

23. HOTĂRÂRE privind aprobarea de principiu a unui schimb de teren, în suprafață de 98 mp 

situat în str. Muzeelor, din Piatra Neamț; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

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

Neamț a bunului imobil curți - construcții, în suprafață de 24 mp, situat în Bd. Decebal nr.3, bl.E2, parter; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

25. HOTĂRÂRE privind aprobarea punerii la dispoziţia proiectului regional de dezvoltare a 

infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Neamţ în perioada 2014-2020, a terenurilor în suprafaţă totală 

estimată de 112.790,5 mp, proprietate publică/privată a UAT Piatra Neamţ aferente investiţiilor prevăzute 

în lista de investiţii prioritare 2014-2020; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 



26. HOTĂRÂRE privind aprobarea unor Rapoarte de evaluare, stabilirea preţurilor de piaţă şi 

vânzarea prin licitaţie publică a unor active fixe corporale din patrimoniul municipiului Piatra Neamţ; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

27. 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 

28. 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 

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

domeniul public; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

30. HOTĂRÂRE privind aprobarea P.U.Z. şi R.L.U. aferent – Extinderea spaţiilor de la parterul 

blocului de locuinţe B5 – Birou notarial şi alte spaţii, pentru imobilul situat în Piatra Neamţ, str. Mihai 

Eminescu nr. 12, bl. B5, proprietatea BNP Ioniţă Ana; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

31. HOTĂRÂRE privind acordul municipiului Piatra Neamţ în vederea solicitării, de către d-nul 

Vasilache Vasile, a autorizaţiei de construire pentru ,,Modernizare, extindere şi etajare parţială locuinţă, 

amplasată pe limita de proprietate cu domeniul public al municipiului”; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

32. HOTĂRÂRE privind aprobarea profilului consiliului de administrație, al profilului candidaților 

și matricea profilului consiliului de administrație pentru societățile la care municipiul Piatra Neamț este 

acționar unic sau majoritar; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 

 

 II. Informări, Întrebări – Interpelări adresate executivului 

1. Raportul anual al Consiliului Local Piatra Neamț cu privire la activitatea societăților 

comerciale aflate sub tutela sa, pentru anul 2016; 

 

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

prezentei. 

 

 

 
                         Primar,     Secretarul Municipiului, 

                           Dragoş CHITIC                                           Florin FECIC 
         

 

 

 

 

 

Nr. _   1458 ____ 

Din__24.07.2017__  
COD F – SAPJ/Ds.II/A2/4 ex./NM/24.07.2017 

Șef SAPJ,    Întocmit, 

         Oana SÂRBU         Nicoleta MATEI 


