
                                                                                                                                                                                                       

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 

23.03.2018 – 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 pentru modificarea HCL nr.177 din 04.07.2016 privind alegerea comisiei de validare, cu 

modificările și completările ulterioare; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

2. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.190/2016 privind împuternicirea consilierilor locali să reprezinte 

interesele municipiului Piatra Neamț în societățile comerciale, la care municipiul Piatra Neamț este asociat sau 

acționar, cu modificările și completările ulterioare; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 3. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.189/21.07.2016 privind desemnarea reprezentanților Consiliului 

Local în cadrul Consiliilor de Administrație ale unităților de învățământ de pe raza municipiului Piatra Neamț, cu 

modificările și completările ulterioare; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 4. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC LOCATIVSERV SRL, pentru anul 

2018; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 5. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC SALUBRITAS SA, pentru anul 

2018; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

6. HOTĂRÂRE privind completarea valorii de inventar a imobilului dat în administrarea Liceului Tehnologic 

”Dimitrie Leonida”, din Municipiul Piatra Neamț; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 7. HOTĂRÂRE privind aprobarea numărului de burse, tipul și cuantumul acestora, în vederea acordării 

elevilor din învățământul preuniversitar al municipiului Piatra Neamț, pentru anul 2018; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 

 

 



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

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 9. HOTĂRÂRE privind încheierea unui parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Neamț în vederea 

organizării la Piatra Neamț a Olimpiadei Naționale de Biologie, în perioada 1-6 aprilie 2018; 

            - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 10. HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Primăriei municipiului Piatra 

Neamț, pentru anul 2018; 

             - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 11. HOTĂRÂRE privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare aferente investiției 

”Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu program prelungit nr.6”, str. Cuza Vodă nr.1 din municipiul 

Piatra Neamț; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

12. HOTĂRÂRE privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiție 

”Reabilitarea/modernizarea unui centru multifuncțional în zona Subdărmănești – Cinematograful Cozla situat în strada 

1 Decembrie 1918 nr.7 din municipiul Piatra Neamț”; 

         - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

13. 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. Gheorghe 

Asachi nr. 6; 

         - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

14. 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. Eroilor f.n.; 

         - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 15. 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 bd. Decebal nr. 

71, bl. E2, parter; 

         - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

16. 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. 

Subdărmănești nr. 88C; 

         - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 17. 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. Dimitrie 

Ernici f.n.; 

         - 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 Bd. Decebal f.n., 

parter; 

         - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 19. 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. Aleea 

Tiparului f.n.; 

          - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

20. 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. Valea Albă 

f.n.; 

          - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

21. 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 Bd. G-ral 

Nicolae Dăscălescu nr. 11, bl.T3; 

          - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

  22.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 

 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 aprobarea Raportului de evaluare, stabilirea preţului de piaţă şi vânzarea directă a 

bunului imobil aparţinând domeniului privat al municipiului Piatra Neamţ, situat în str. Mihai Viteazu nr. 48, bl. D0, 

ap. 23; 

          - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 25.HOTĂRÂRE privind transmiterea în folosinţă gratuită către Protopopiatul Piatra Neamț a bunului imobil 

centrală termică CT nr. 32 și a terenului aferent, situat în Bd. Dacia f.n; 

          - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 26.HOTĂRÂRE privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii, a unor suprafeţe de teren, 

proprietatea municipiului Piatra Neamţ, pentru amplasarea unor panouri publicitare; 

          - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

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

public; 

          - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 28.HOTĂRÂRE privind declanşarea procedurii de atribuire a unui număr de 44 autorizaţii taxi pentru 

realizarea serviciului de transport persoane în regim de taxi;  

          - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 29.HOTĂRÂRE privind aprobarea rapoartelor de evaluare, stabilirea preţurilor de vânzare şi vânzarea unor 

cabinete medicale şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical; 

          - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 30.HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Piatra Neamţ a 

bunului imobil teren și construcţii, situat în str. Mărăței f.n., identificat prin NC 63403, CF 63403; 

          - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 31.HOTĂRÂRE privind aprobarea  Planului anual de ordine și siguranță publică a municipiului Piatra Neamț, 

pentru anul 2018; 

          - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 32.HOTĂRÂRE privind aprobarea contractării de servicii juridice de către SC Locativserv SRL; 

          - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

33.HOTĂRÂRE privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor proprietate privată a municipiului Piatra 

Neamţ; 

          - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

34.HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Piatra Neamț, pe anul 2018; 

          - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 35.HOTĂRÂRE privind alegerea Președintelui de ședință; 

 
 II. Informări, Întrebări – Interpelări adresate executivului 

1. Raportul de activitate pentru anul 2017 al comisiei pentru probleme de apărare, constituită la nivelul 

municipiului Piatra Neamț; 

 

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

 

 

 

                         Primar,           Secretarul Municipiului, 

                           Dragoş CHITIC                                           Florin FECIC 
         

 

 

 

 

 
Nr. _722 ____ 

Din_16.03.2018__  
COD F – SAPJ/Ds.II/A2/4 ex./NM/15.03.2018 


