
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 17.05.2018 – ora 11:00, 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 participării Direcției de Asistență Socială a Municipiului Piatra 

Neamț la proiectul “Școala de vară cu tematică interetnică pentru elevii din comunitatea rromă din Văleni, 

municipiul Piatra Neamț”; 

- iniţiator – Primar Dragoş Chitic 
2. HOTĂRÂRE privind încheierea unui Acord de parteneriat între Direcția de Asistență Socială a 

Municipiului Piatra Neamț și Global Network for Democracy and Human Rights București, în cadrul 

proiectului: “Școala de vară cu tematică interetnică pentru elevii din comunitatea rromă din Văleni, municipiul 

Piatra Neamț”; 

- iniţiator – Primar Dragoş Chitic 

3. HOTĂRÂRE privind aprobarea participării Direcției de Asistență Socială a Municipiului Piatra 

Neamț la proiectul “EyeSenior: taking information adjusted to blind or low vision seniors”; 

- iniţiator – Primar Dragoş Chitic 

4. HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special în Adunarea Generală a Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară “Aqua Neamț”, în vederea exercitării votului; 

- 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, 

                                                                                                                                    Secretarul Municipiului,  

                                                                                                                                          FLORIN FECIC 

Nr. 1.193 

Din 11.05.2017  
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