
ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 

PRIMARUL 

MUNICIPIULUI PIATRA NEAMŢ 

 
  DISPOZIŢIE 

 

Pentru convocarea Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamţ în şedinţă 

extraordinară  
 

În temeiul prevederilor 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”;  

 

 PRIMARUL MUNICIPIULUI PIATRA NEAMŢ 

În conformitate cu prevederile art. 39 alin. 2 şi alin. 3, art. 63 alin.1 lit. e, art. 68 alin. 1 şi 

art. 115 alin. 1 lit. a din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

DISPUN: 

 

ART. 1 – Se convoacă în şedinţă extraordinară Consiliul Local al Municipiului Piatra 

Neamţ, pentru data de 12.12.2018 – ora 15:00, în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Piatra 

Neamţ din str. Ştefan cel Mare nr. 6-8, cu următoarele proiecte de hotărâre pe ordinea de zi: 

1. HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF) și a 

indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiţiei propusă a fi 

realizată prin proiectul ”Amenajare grădină publică în zona urbană marginalizată Văleni”; 

- iniţiator – Primar Dragoş Chitic 

2. HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF) și a 

indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiţiei propusă a fi 

realizată prin proiectul ”Îmbunătățirea mediului urban din Municipiul Piatra Neamț prin 

amenajarea unui scuar în cartierul Pietricica”; 

- iniţiator – Primar Dragoş Chitic 

3. HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF) și a 

indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiţiei propusă a fi 

realizată prin proiectul ”Creșterea calității vieții locuitorilor din Cartierul Speranța prin 

amenajarea unei grădini publice”; 

- iniţiator – Primar Dragoş Chitic 

4. HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice și a indicatorilor 

tehnico-economici, precum și a anexei cu descrierea sumară a investiţiei, inclusiv cu detalierea 

indicatorilor şi valorilor acestora în conformitate cu documentaţia tehnico-economică, asumată de 

proiectant, pentru proiectul: „Reabilitarea/modernizarea unui centru multifuncțional în zona 

Subdărmănești - Cinematograful Cozla” din municipiul Piatra Neamț; 

- iniţiator – Primar Dragoş Chitic 



5. HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat cu Direcția de 

Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț pentru realizarea proiectului „Reabilitarea/ 

modernizarea unui centru multifuncțional în zona Subdărmănești - Cinematograful Cozla”; 

- iniţiator – Primar Dragoş Chitic 

6. HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza D.A.L.I.) și a 

indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiţiei propuse a fi 

realizată prin proiectul  Investiții pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din 

infrastructura educațională pentru învățământul tehnic și vocațional din Municipiul Piatra 

Neamț - Colegiul Tehnic ,,Gheorghe Cartianu”; 

- iniţiator – Primar Dragoş Chitic 

7. HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza DALI, conform 

HG nr.907/2016) şi a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv descrierea investiţiei din DALI 

pentru proiectul: „Modernizarea stațiilor de așteptare transport public” din municipiul Piatra 

Neamț; 

- iniţiator – Primar Dragoş Chitic 

8. HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat cu UAT Județul 

Neamț pentru realizarea proiectului „Reabilitare și modernizare transport ecologic”; 

- iniţiator – Primar Dragoş Chitic 

9. HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării HCL nr. 313/28.11.2017 privind aprobarea 

notelor conceptuale și a temelor de proiectare aferente unor investiții de sprijinire a dezvoltării 

urbane durabile, bazate pe Planul de Mobilitate Urbană Durabilă a municipiului Piatra Neamț; 

- iniţiator – Primar Dragoş Chitic 

10. HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării HCL nr. 318/24.10.2018 privind aprobarea 

documentației tehnico-economice (faza SF/DALI) și a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv a 

anexei ce cuprinde descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiectul 

„Implementare sistem bike-sharing în municipiul Piatra Neamț”; 

- iniţiator – Primar Dragoş Chitic 

ART. 2 – Prezenta se comunică Prefectului Judeţului Neamţ în vederea exercitării 

controlului de legalitate şi va fi adusă la cunoştinţă publică prin grija Secretarului Municipiului 

Piatra Neamţ. 
 

 

PRIMAR, 

DRAGOŞ CHITIC 

 

                      

                                                                                                 CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                                                         Secretar Municipiu delegat,  

                                                                                                              Andrei ACRISTINEI 
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