
                                                                                                                                                                                                       

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 ședinţă ordinară Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamţ, pentru data 

de 22.06.2018 – ora 12:00, 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 HOTĂRÂRI:  

 

1. HOTĂRÂRE  privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Piatra Neamţ, pe anul 

2018; 

 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

  2. HOTĂRÂRE privind încheierea unor parteneriate; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

  3. HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, inclusiv a anexei ce cuprinde 

descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiectul ”Investiții în infrastructura educațională 

gimnazială din cadrul Școlii Gimnaziale nr.7, Municipiul Piatra Neamț”; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

  4. HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, inclusiv a anexei ce cuprinde 

descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiectul ”Investiții în infrastructura educațională 

gimnazială din cadrul Școlii Gimnaziale nr.5, Municipiul Piatra Neamț”; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

  5. HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, inclusiv a anexei ce cuprinde 

descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiectul ”Investiții în infrastructura educațională 

gimnazială din cadrul Școlii Gimnaziale Daniela Cuciuc, Municipiul Piatra Neamț”; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

  6. HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, inclusiv a anexei ce cuprinde 

descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiectul ”Investiții în infrastructura educațională 

gimnazială din cadrul Școlii Gimnaziale nr.8, Municipiul Piatra Neamț”; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 

 



 

 

  7. HOTĂRÂRE privind aprobare P.U.D. – extinderea pe orizontală spații cu destinația alimentație 

publică cofetărie și bar, Piața Petrodava nr.1-3, investitor SC RO COM Central SA; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

  8. HOTĂRÂRE privind concesionarea directă a terenului în suprafață de 49 mp, situat în Piatra 

Neamț, str. Mihai Eminescu nr.4, bl.D3, sc.A, parter, către Mihalache Mariana-Veronica, în vederea 

extinderii spațiului existent; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

  9. HOTĂRÂRE privind concesionarea directă a terenului în suprafață de 42 mp, situat în Piatra 

Neamț, str. Mihai Eminescu nr.12, lângă bl.B5, parter, către B.I.N. Ioniță Ana, în vederea extinderii spațiului 

existent; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

  10. HOTĂRÂRE privind concesionarea directă a terenului în suprafață de 37 mp, situat în Piatra 

Neamț, B-dul Decebal nr.1, zona bl.I1, către Gugen Bilal, în vederea extinderii spațiului existent; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

  11. HOTĂRÂRE privind înregistrarea unor investiții în patrimoniul municipiului Piatra Neamț, 

domeniul public; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

  12. HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării directe a unor bunuri imobile aparținând domeniului 

privat al municipiului Piatra Neamț; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

  13. HOTĂRÂRE privind aprobarea Rapoartelor de evaluare în vederea efectuării schimbului aprobat 

prin HCL nr.123 din 26.03.2010; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

  14. HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului de evaluare, stabilirea prețului de piață și vânzarea 

prin licitație a bunului imobil aparținând domeniului privat al municipiului Piatra Neamț, în suprafață de 300 

mp, situat în str. Gheorghe Asachi nr.6, Piatra Neamț; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

  15. HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului de evaluare, stabilirea prețului de piață și vânzarea 

prin licitație a bunului imobil aparținând domeniului privat al municipiului Piatra Neamț, în suprafață de 35 

mp, situat în Aleea Tiparului fn; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

  16. HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului de evaluare, stabilirea prețului de piață și vânzarea 

prin licitație a bunului imobil aparținând domeniului privat al municipiului Piatra Neamț, în suprafață de 354 

mp, situat în str. Dimitrie Ernici fn, Piatra Neamț; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

  17. HOTĂRÂRE privind atribuirea a 40 de autorizații taxi transportatorilor autorizați participanți la 

procedura de atribuire pentru realizarea serviciului de transport persoane în regim de taxi, din data de 

08.06.2018; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

  18. HOTĂRÂRE privind modificarea tarifelor de prestări servicii parcări de reședință pentru 

persoane fizice; 

                - iniţiator – Viceprimar Bogdan GAVRILESCU 

  19. HOTĂRÂRE privind modificarea tarifelor de prestări servicii parcări de reședință pentru 

pensionarii posesori de autovehicule; 

                - iniţiator – Viceprimar Bogdan GAVRILESCU 

  20. HOTĂRÂRE privind modificarea contractului nr.32468 din 31.07.2015 de delegare de gestiune 

prin concesiune a serviciului public de administrare întreținere și exploatare a parcărilor de reședință și a 

parcărilor închiriate instituțiilor publice sau private de pe domeniul public și privat al municipiului Piatra 

Neamț; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

  21. HOTĂRÂRE privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii a unor suprafețe de teren, 

proprietatea municipiului Piatra Neamț, pentru amplasarea unor panouri publicitare; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 



  22. HOTĂRÂRE privind modificarea contractului de închiriere nr.11924 din 01.05.2012 încheiat 

între municipiul Piatra Neamț și SC Reset Media SRL; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

  23. HOTĂRÂRE privind aprobarea inventarului parțial al terenurilor proprietate publică și privată a 

municipiului Piatra Neamț; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

  24. HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr.102 din 02.04.2018 pentru aprobarea Studiului de 

oportunitate și a Regulamentului de Organizare și Funcționare privind administrarea ștrandului din 

municipiul Piatra Neamț; 

                - iniţiatori – grupul consilierilor locali PNL: dl. Beteringhe Florin, dl. Bîrjoveanu Romel 

Alexandru, d-na Gogu- Craiu Crina Nicoleta, dl. Ciobanu Adrian, dl. Olariu Adrian, dl. Pintilie Paul, dl. 

Obreja Mihai, d-na Moscalu Luminița și dl. Teodorescu Constantin 

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

Neamț la proiectul ”More Chances For better Futures – Alternatives to labour for young adults with fewer 

opportunities” – Faza I (”Șanse mai multe pentru un viitor mai bun”- Alternative la muncă pentru tinerii cu 

mai puține oportunități” – Faza I); 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

  26. HOTĂRÂRE privind aprobarea subcontractării unor lucrări de reparații curente cuprinse în 

obiectul contractului de concesiune nr.2719/2002, încheiat între municipiul Piatra Neamț și SC Publiserv SA, 

actualizat; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

  27. HOTĂRÂRE privind  acordarea titlului de ”Cetățean de onoare” al municipiului Piatra Neamț, 

poetului Emil Nicolae; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 28. HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință; 

 

 II. Informări, Întrebări – Interpelări adresate executivului 

1.Raport de evaluare înregistrat sub nr.14.602 din 30.05.2018, emis de către Agenția Națională 

de Integritate; 

 

 

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

prezentei. 

 

 

                         Primar,                 Secretarul Municipiului, 

                           Dragoş CHITIC                                                     Florin FECIC 

         

 

 

 

Serviciul Administrație Publică și Juridic, 

Întocmit, 

Nicoleta MATEI 
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