
                                                                                                                                                                                                       

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 28.11.2018 – 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 privind aprobarea înfrățirii municipiului Piatra Neamț cu municipiul Edineț din 

Republica Moldova; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

  5. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.26/23.02.2017 privind completarea valorilor de 

inventar ale unor clădiri date în administrarea unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul Piatra 

Neamț; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

  6. HOTĂRÂRE privind completarea valorii de inventar a unor clădiri date în administrarea 

învățământului preuniversitar din municipiul Piatra Neamț; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 



  7. HOTĂRÂRE privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Primăriei 

municipiului Piatra Neamț, aprobate prin HCL nr.100/02.04.2018; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

  8. HOTĂRÂRE privind aprobarea repartizării unor locuințe; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 9. HOTĂRÂRE privind încheierea unui act adițional la contractul de delegare prin concesiune a 

gestiunii activității ”Măturat, spălat, stropit și întreținerea căilor publice” parte componentă a serviciului 

de salubrizare în municipiul Piatra Neamț nr.31125/06.11.2018, încheiat cu SC Salubritas SA; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

  10. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.294/24.10.2018 privind aprobarea participării 

Direcției de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț la depunerea unei aplicații, la proiectul ”SOS – 

Implementarea standardelor de salvgardare pentru copii în Europa”, în Programul ”Rights, Equality and 

Citizenship” JUST/2018/ACTION GRANTS; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 11. HOTĂRÂRE privind anularea creanțelor fiscale restante mai mici de 40 lei aflate în sold la 

31.12.2018; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 12. HOTĂRÂRE privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, pentru anul 2019; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 13. HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-

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

„Reabilitarea, modernizarea și dotarea Colegiului Tehnic de Transporturi”, din municipiul Piatra Neamț; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

  14. HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza DALI) şi a 

indicatorilor tehnico-economici, inclusiv descrierea investiţiei din DALI pentru proiectul: „Regenerare 

urbană a coridorului secundar de mobilitate pe axa est-vest - Etapa I (Bulevardul 9 Mai, Strada Dimitrie 

Leonida)”, din municipiul Piatra Neamț; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

  15. HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza DALI) şi a 

indicatorilor tehnico-economici, inclusiv descrierea investiţiei din DALI pentru proiectul: „Reorganizarea 

coridorului principal de mobilitate urbană pe axa est-vest (Bulevardul Decebal, Piața M.Kogălniceanu, 

Bulevardul Traian)”, din municipiul Piatra Neamț; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

  16. HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza DALI) şi a 

indicatorilor tehnico-economici, inclusiv descrierea investiţiei din DALI pentru proiectul: „Modernizare 

coridor integrat de mobilitate est-vest - Strada Mihai Viteazu”, din municipiul Piatra Neamț; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

17. 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 

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

directă a bunului imobil aparţinând domeniului privat al municipiului Piatra Neamţ – teren cotă parte 

indiviză, situat în str. Dimitrie Ernici nr. 14B;  

   - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

  19. 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 f.n.;  

   - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

  20. HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului de reevaluare a activelor fixe din patrimoniul 

municipiului Piatra Neamț; 

   - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

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

domeniul public;  

   - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 



22. HOTĂRÂRE privind aprobarea nivelului chiriilor şi al redevenţelor pentru imobilele 

aparţinând municipiului Piatra Neamţ, precum şi contravaloarea folosinţei fără forme legale a imobilelor 

proprietatea unităţii administrativ – teritoriale, pentru anul 2019;  

   - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

     23. HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării în rate a locuințelor tip mansardă din municipiul 

Piatra Neamț;  

   - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

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

   - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

  25. HOTĂRÂRE pentru abrogarea HCL nr. 59 din 28.02.2013, modificată prin HCL nr. 130 din 

24.04.2018;  

   - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

  26. 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 

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

teren, proprietatea municipiului Piatra Neamţ, pentru amplasarea unor automate de cafea;  

   - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

  28. HOTĂRÂRE privind încheierea contractului de vânzare în formă autentică, între Municipiul 

Piatra Neamț și S.C. RIFIL S.A.;  

   - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

  29. HOTĂRÂRE privind demolarea unei construcții, situată în str. Dărmănești nr. 47;  

   - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

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

Neamţ a unor bunuri; 

   - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

  31. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr. 257/2018 privind încheierea unui contract de 

prestari servicii pentru functionarea telescaunului si a ratrak-ului pe perioada sezonului de iarna, între 

Municipiul Piatra Neamt si S.C. Perla Invest S.R.L.;  

   - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

  32. HOTĂRÂRE privind aprobarea Notei de negociere cu S.C. PERLA INVEST S.R.L și a 

contractului de prestări servicii privind efectuarea serviciului de transport public local pe cablu;  

   - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

  33. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.256/31.08.2018 privind serviciul public de 

administrare, întreținere și exploatare a pârtiei de ski și a instalațiilor conexe, realizate prin proiectul 

”Dezvoltarea infrastructurii turistice Masivul Cozla” din municipiul Piatra Neamț;  

   - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 34. HOTĂRÂRE privind acordarea Avizului pentru înființarea autogării S.C. Patru Plus Trans 

S.R.L., în str. Bistriței nr. 49;  

   - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

  35. HOTĂRÂRE privind transmiterea în folosință gratuită a spațiilor disponibile din cadrul 

Liceului Tehnologic Economic Administrativ Piatra Neamț, către Academia de Studii Economice din 

București;  

   - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 36. HOTĂRÂRE privind transmiterea în folosință gratuită a sălii de clasă din cadrul Liceului cu 

program sportiv – Clubul sportiv școlar Piatra Neamț, către Centrul Național de Dezvoltare a 

Învățământului Profesional și Tehnic;  

   - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

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

63785;  

   - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

  38. 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 



  39. HOTĂRÂRE privind majorarea capitalului social al CJ Apaserv SA prin aport în natură;  

   - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

  40. HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea HCL nr.307/24.11.2016;  

   - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

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

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

alimentație publică tip cafenea;  

   - iniţiator – consilier local Duma Florin 

 

 

 II. Informări, Întrebări – Interpelări adresate executivului 

1. Raportul de evaluare nr.37316/G/II/24.10.2018, întocmit de Agenția Națională de 

Integritate. 

 

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

prezentei. 

 

                         Primar,                 Secretar Municipiu delegat, 

                           Dragoş CHITIC                                                     Andrei ACRISTINEI 

         

 

 

 

 

 

 

Nr. _2570__ 

Din_22.11.2018__  
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