
                                                                                                                                                                                                       

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 27.09.2018 – 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 încheierea unor parteneriate; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

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

religie”; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

  4. HOTĂRÂRE pentru abrogarea parțială a unor Hotărâri ale Consiliului Local; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

  5. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.159/20.05.2018 privind aprobarea Planului Local de 

Acțiune pentru Promovarea și Protejarea Patriomoniului Cultural în Municipiul Piatra Neamț pentru 

perioada 2018-2023, elaborate în cadrul proiectului ”SHARE – Abordarea Durabilă a Patrimoniului 

Cultural pentru Recuperarea Zonelor Urbane în Europa”; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

  6. HOTĂRÂRE privind repartizarea unor locuințe; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

  7. HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la unele obiective de investiții 

publice; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 



  8. HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației de atribuire pentru contractul de delegare prin 

concesiune a gestiunii activității de măturat, spălat, stropit și întreținerea căilor publice – parte 

componentă a serviciului de salubrizare în municipiul Piatra Neamț; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 9. HOTĂRÂRE privind aprobarea plantării puieţilor forestieri primiţi prin sponsorizare de la 

Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva pentru refacerea plantaţiei incluse în proiectul                         

,,Reconstructia ecologică a terenului degradat din perimetrul de ameliorare Cârlomanu, Municipiul Piatra 

Neamț,  județul Neamț"; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

  10. HOTĂRÂRE privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții ale Direcției Taxe și 

Impozite Piatra Neamț; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 11. HOTĂRÂRE privind aprobarea participării Direcției de Asistență Socială a Municipiului 

Piatra Neamț la proiectul „NEWS – New Equalities – Without Segregation” („NEWS – Noi principii de 

egalitate- fără segregări rasiale!”); 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 12. HOTĂRÂRE privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale din municipiul 

Piatra Neamț, 2018-2023; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 13. HOTĂRÂRE privind aprobarea participării Direcției de Asistență Socială a Municipiului 

Piatra Neamț la proiectul Tinerii “Împreună” cu tinerii europeni; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

  14. HOTĂRÂRE privind acordul pentru amenajare acces auto și pietonal și edificare zid de 

sprijin pe str. Durăului;  
   - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

15. HOTĂRÂRE privind acordul pentru amenajare sens giratoriu la intersecția str. Bistriței cu    

B-dul Republicii și amenajare acces magazin Penny Market;  

   - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

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

   - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

  17. HOTĂRÂRE privind modificarea actului adițional nr.1 la contractul de prestări servicii nr. 

22.361 din 26.05.2015, încheiat între municipiul Piatra Neamț și S.C. LocativServ S.R.L.;  

   - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

18. 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 – Primar Dragoş CHITIC 

19. 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 

20. 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;  

   - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

21. 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 

22. HOTĂRÂRE privind bunurile proprietatea S.C. CMI Urban S.A. aflate în dotarea Sălii 

Polivalente;  

   - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 

23. HOTĂRÂRE privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor proprietate publică a 

municipiului Piatra Neamţ;  

   - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 



  24. HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului anual de realizare a serviciului public de 

administrare, întreţinere şi exploatare a Parcului Zoologic din municipiul Piatra Neamţ, pentru anul 2017;  

   - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

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

pensionarii posesori de autovehicule, aprobate prin HCL nr.79/2015;  

   - iniţiator – Viceprimar Bogdan GAVRILESCU 

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

domeniul public;  

   - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

27. HOTĂRÂRE privind încheierea unui protocol între municipiul Piatra Neamț și Inspectoratul 

pentru Situații de Urgență ”Petrodava” Neamț; 

   - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

28. HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului de Contract – cadru de închiriere a suprafețelor de 

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

   - iniţiatori – Grupul consilierilor PNL 

29. HOTĂRÂRE privind alegerea Președintelui de ședință;  

    

 

 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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