
                                                                                                                                                                                                       

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 27.02.2018 – 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 luare act de încetarea mandatului de consilier local, prin demisie, a d-lui 

Marius Ghineț și declararea locului acestuia vacant; 

                - iniţiator – Președinte de ședință – Bogdan GAVRILESCU 

 2. HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la HCL nr.177 din 04.07.2016 privind alegerea comisiei 

de validare, cu modificările și completările ulterioare; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 3. HOTĂRÂRE privind validarea mandatului de consilier local al domnului George APETREI; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 4. HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la HCL nr.182/2016 privind organizarea comisiilor de 

specialitate pe principalele domenii de activitate; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

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

anul 2017; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 6. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC PERLA INVEST SRL, 

pentru anul 2017; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 7. HOTĂRÂRE privind aprobarea aderării municipiului Piatra Neamț la Convenția Primarilor 

privind Clima și Energia. 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 



 8. HOTĂRÂRE privind aprobarea includerii în bugetul Municipiului Piatra Neamț pe anul 2018 a 

sumei necesare pentru întreținerea anuală a obiectivului “Îndiguire maluri râu Bistriţa în zona întregului 

ansamblu de management al deşeurilor situat în anexa Vânători, Piatra Neamţ”/RO0015, finanțat în cadrul 

mecanismului financiar SEE. 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 9. HOTĂRÂRE privind  aprobarea repartizării unor locuințe; 

            - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 10. HOTĂRÂRE privind organizarea și desfășurarea examenului de atestare a persoanelor ce 

doresc să exercite meseria de administrator de imobile; 

             - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 11. HOTĂRÂRE privind aprobarea componenței nominale a Colegiului Director al Direcției de 

Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

12. HOTĂRÂRE privind încheierea unor parteneriate; 

         - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

13. HOTĂRÂRE privind aprobarea contractării de servicii juridice de către SC Salubritas SA; 

         - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 14. HOTĂRÂRE privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii, a unei suprafeţe de 

teren proprietatea municipiului Piatra Neamţ, în vederea amplasării unui panou publicitar; 

         - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

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

domeniul public; 

         - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 16. HOTĂRÂRE privind dezlipirea în două loturi a documentaţiei cadastrale identificată prin NC 

63879; 

         - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 17. HOTĂRÂRE privind dezlipirea în două loturi a documentaţiei cadastrale identificată prin NC 

61304; 

         - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 18. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr. 295 din 04.11.2016; 

         - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

  19. HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr.1 la Contractul de delegare de gestiune prin 

concesiune nr.58.952 din 31.12.2015, încheiat între municipiul Piatra Neamţ şi S.C. Xdatasoft S.R.L.; 

          - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 
 20. HOTĂRÂRE  privind modificarea anexei la Contractul de delegare de gestiune prin concesiune 

nr. 32.468 din 31.07.2015, încheiat între municipiul Piatra Neamţ şi S.C. Parking S.A; 

          - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 
21. HOTĂRÂRE  pentru modificarea Regulamentului privind transportul în regim de taxi și de 

închiriere, aprobat prin HCL nr. 305/2013; 

          - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 
  22.HOTĂRÂRE privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor proprietate privată a 

municipiului Piatra Neamț; 

          - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 
 23.HOTĂRÂRE privind aprobarea Notei de Negociere nr.3569 din 13.02.2018 încheiată între 

comisia de negociere constituită la nivelul municipiului Piatra Neamț și SC Publiserv SA; 

          - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 
 24.HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr.1 la contractului de delegare de gestiune nr. 46.782 

din 06.09.2007, încheiat între municipiul Piatra Neamț și S.C. Salubritas S.A; 

          - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 25.HOTĂRÂRE privind aprobarea unor Rapoarte de evaluare, stabilirea preţurilor de piaţă şi 

vânzarea prin licitaţie publică a unor bunuri imobile aparţinând domeniului privat al municipiului Piatra 

Neamţ; 

          - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 

 



 26.HOTĂRÂRE privind aprobarea P.U.Z. şi R.L.U. aferent – „Sediu Protopopiat Piatra Neamț, 

Biserică și Spital de Paliație P+3E, sistematizare teren, acces auto, pietonal, circulație carosabilă, parcaje și 

racorduri utilităţi” pentru terenul situat în Piatra Neamţ, Aleea Valea Albă nr. 6, beneficiar Arhiepiscopia 

Iașilor din cadrul Mitropoliei Moldovei și Bucovinei; 

          - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 
 27.HOTĂRÂRE privind aprobarea P.U.Z. şi R.L.U. aferent – Schimbare parţială destinaţie centrală 

termică 4 în: spaţii comerciale, birouri, cabinete medicale, etajare cu un nivel cu destinaţia locuinţe 

colective, racorduri la utilităţi, pentru imobilul situat în Piatra Neamţ, str. Cuza Vodă nr.2, proprietatea 

Ghiroagă Elena şi Ghiroagă Ioan; 

          - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 28.HOTĂRÂRE pentru modificarea Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară „AQUA NEAMŢ”; 

          - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 
 29.HOTĂRÂRE privind aprobarea amenajamentului pastoral al pajiștilor de pe raza municipiului 

Piatra Neamț; 

          - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 
 30.HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr.254/29.09.2016 pentru modificarea anexei la HCL 

nr. 287 din 14.09.2012 privind aprobarea tarifelor pentru activitatea specifica serviciului de salubrizare 

prestata de catre SC Salubritas SA; 

          - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 
 31.HOTĂRÂRE privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea lucrărilor de amenajare și întreținere 

spații verzi în municipiul Piatra Neamț, de către SC CMI Urban SA; 

          - 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 
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