
                                                                                                                                                                                                       

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 24.10.2018 – 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 HOTĂRÂRI:  

 

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

anul 2018; 

 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

2. HOTĂRÂRE  privind aprobarea execuției bugetare la data de 30.09.2018; 

 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

  3. HOTĂRÂRE privind încheierea unor parteneriate; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

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

religie”; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

  5. HOTĂRÂRE privind aprobarea planului de măsuri în vederea asigurării agentului termic în 

sezonul rece 2018-2019; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

  6. HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului operativ de acțiune, Programului de măsuri pe 

perioada noiembrie 2018-martie 2019 și constituirea Comandamentului de iarnă; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

  7. HOTĂRÂRE privind aprobarea repartizării unor locuințe; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

  8. HOTĂRÂRE privind aprobarea participării Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra 

Neamț la depunerea unei aplicații, în calitate de partener la proiectul ”PREACT”, în programul ”Rights, 

Equality and Citizenship” JUST/2018/Action Grants; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 



 9. HOTĂRÂRE aprobarea participării Direcției de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț 

la depunerea unei aplicații, la proiectul ”SOS – Implementarea standardelor de salvgardare pentru copii in 

Europa”, în Programul ”Rights, Equality and Citizenship” JUST/2018/ACTION GRANTS; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

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

indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției 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 - Liceul 

de artă Victor Bauner”; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

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

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

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

infrastructura educațională antepreșcolară, preșcolară și gimnazială din Municipiul Piatra Neamț - 

Grădinița cu program prelungit nr.12”; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

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

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

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

infrastructura educațională antepreșcolară, preșcolară și gimnazială din Municipiul Piatra Neamț - 

Grădinița cu program prelungit Spiru Haret”; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

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

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

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

infrastructura educațională antepreșcolară, preșcolară și gimnazială din Municipiul Piatra Neamț - 

Grădinița cu program prelungit nr.5”; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 14. HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-

economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiectul 

”Reabilitare, modernizare și dotare Creșa Mărăței”, Municipiul Piatra Neamț; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

  15. HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-

economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiectul 

”Reabilitare, modernizare și dotare Grădinița nr.6”, Municipiul Piatra Neamț;  
   - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

16. HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-

economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiectul 

”Reabilitare, modernizare și dotare Grădinița cu program prelungit Floare de Colț”, Municipiul Piatra 

Neamț;  

   - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

  17. HOTĂRÂRE privind încheierea unui Acord de colaborare cu Consiliul Județean Neamț, în 

vederea implementării și monitorizării Planului Local de Acțiune pentru Promovarea și Protejarea 

Patrimoniului Cultural în Municipiul Piatra Neamț, pentru perioada 2018-2023, elaborat în cadrul 

proiectului ”Share – Sustainable approach to cultural heritage for the urban areas requalification in 

Europe” (cod PGI012343 Interreg Europe);  

   - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

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

”Stații de reîncărcare vehicule electrice în municipiul Piatra Neamț”; 

   - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

19. HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului intitulat ”Politica de parcare la nivelul municipiului 

Piatra Neamț”;  

   - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

    



20. HOTĂRÂRE privind aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase din afara fondului 

forestier, proprietatea publică a municipiului Piatra Neamț;  

   - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

21. HOTĂRÂRE privind acordul municipiului Piatra Neamţ, în calitate de vecin adiacent al 

imobilului situat în Piața Gării nr. 5, pentru extindere acoperiș;  

   - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

22. HOTĂRÂRE pentru abrogarea parțială a HCL nr. 197 din 22.06.2018;  

   - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

23. HOTĂRÂRE privind bunurile proprietatea S.C. CMI URBAN S.A. aflate în dotarea Sălii 

Polivalente;  

   - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

  24. HOTĂRÂRE privind bunurile proprietatea S.C. CMI URBAN S.A. aflate în incinta Pieții 

Mărăței;  

   - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

25. HOTĂRÂRE privind concesionarea directă a terenului, în suprafață de 43 mp, situat în Piața 

22 Decembrie nr. 3, bl. B2, parter, către Căpitanu Paul – Cristinel, în vederea extinderii spațiului 

alimentație publică tip cafenea;  

 - iniţiator – consilier local Florin DUMA  

  26. HOTĂRÂRE privind acordul municipiului Piatra Neamţ pentru amenajare acces din str. 

Dimitrie Ernici nr. 14A-14B;  

   - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

27. HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului de contract cadru de închiriere a suprafețelor de 

teren proprietatea municipiului Piatra Neamț, pe care sunt amplasate panouri publicitare; 

   - iniţiator – consilier local Romel Alexandru Bîrjoveanu 

28. HOTĂRÂRE privind modificarea contractului de delegare de gestiune prin concesiune nr. 

1.641/359 din 22.01.2018, încheiat între municipiul Piatra Neamţ şi S.C. CMI URBAN S.A., cu 

modificările și completările ulterioare;  

   - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

     29. HOTĂRÂRE privind darea în administrarea Serviciului Județean de Metrologie Legală Neamț 

a terenului în suprafață de 761 mp, situat în str. Alecu Russo nr. 12bis;  

   - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

30. 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 

      31. HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului de evaluare, stabilirea preţului de piaţă şi vânzarea 

prin licitație publică a bunului imobil aparţinând domeniului privat al municipiului Piatra Neamţ, situat în 

str. Dimitrie Ernici nr.15;  

   - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

      32. 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. Dimitrie 

Ernici nr. 14B;  

   - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

  33. HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului de evaluare, stabilirea preţului de piaţă şi vânzarea 

prin licitație publică a bunului imobil – construcție și teren PT 13 – aparţinând domeniului privat al 

municipiului Piatra Neamţ, situat în str. Alexandru Lăpușneanu;  

   - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

34. 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 

35. HOTĂRÂRE privind utilizarea bazelor sportive ale unităților de învățământ preuniversitar de 

pe raza municipiului Piatra Neamț;  

   - iniţiator – consilier local Florin DUMA 

 



36. HOTĂRÂRE privind transmiterea în administrarea Autorității Naționale pentru Protecția 

Consumatorilor a unui spaţiu din incinta Complexului Mall Forum Center, situat în str. Cuejdi, nr. 1B;  

   - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

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

privat al municipiului Piatra Neamț;  

   - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

38. HOTĂRÂRE privind aprobarea inventarului parțial al terenurilor, proprietate publică și 

privată a municipiului Piatra Neamț; 

   - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

39. HOTĂRÂRE pentru completarea HCL nr.225 din 26.07.2018 privind serviciul public de 

administrare, întreținere și exploatare a Băii Comunale din municipiul Piatra Neamt; 

   - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

40. HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al SC Salubritas 

SA pentru anul 2018; 

   - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 

 II. Informări, Întrebări – Interpelări adresate executivului 

 

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

prezentei. 

 

 

                         Primar,                 Secretarul Municipiului, 

                           Dragoş CHITIC                                                     Florin FECIC 

         

 

 

 

 

 

Nr. _2.260__ 

Din_17.10.2018__  
COD F – SAPJ/Ds.II/A2/4 ex./NP/17.10.2018 

 

 


