
                                                                                                                                                                                                       

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 30.05.2018 – ora 14:00, 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 contului anual de execuție a bugetului pe anul 2017; 

 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

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

și din capitolul 65.02 ”Învățământ”; 

- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

  4. HOTĂRÂRE privind încheierea unor parteneriate; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

  5. HOTĂRÂRE privind aprobarea înființării Centrului Național de Informare și Promovare Turistică 

Piatra - Neamț, în vederea acreditării; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

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

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

  7. HOTĂRÂRE privind încheierea unui Acord de parteneriat între Direcția de Asistență Socială a 

Municipiului Piatra Neamț, Centrul de Incubare Creativ Inovativ de Afaceri Roznov - Neamț și Primăria 

Municipiului Chișinău, Republica Moldova, în cadrul proiectului ”De la o generație la alta, prin diversitate 

culturală, la Centenarul Marii Uniri”; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 

 

 



  8. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.348/21.12.2017 privind stabilirea situațiilor deosebite 

pentru care se acordă ajutor de urgență și a situațiilor în care se acordă prestații financiare excepționale din 

bugetul local, în anul 2018; 

                - iniţiatori – grupul consilierilor locali ai PNL: dl. Bîrjoveanu Romel Alexandru, dl. 

Beteringhe Florin, dl. Ciobanu Adrian, d-na Gogu-Craiu Crina, d-na Moscalu Luminița, dl. Obreja Mihai, dl. 

Olariu Adrian, dl. Pintilie Paul, dl. Teodorescu Constantin; 

  9. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.19/25.01.2018 privind aprobarea contribuției lunare de 

întreținere pentru persoanele vârstnice îngrijite în Centrul Social Pietricica pentru anul 2018; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

  10. HOTĂRÂRE privind aprobarea devizului general corespunzător încheierii contractului de lucrări 

Pod peste pârâul Cuejdi, strada Erou Rusu din municipiul Piatra Neamț; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

  11. HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele ”Modernizare 

– îmbrăcăminte beton” străzile Cicoarei, Dudului, Macului și Lalelelor din municipiul Piatra Neamț; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

  12. HOTĂRÂRE privind actualizarea Registrului Local al Spațiilor Verzi ale Municipiului Piatra 

Neamț, aprobat prin HCL nr.29/2015; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

  13. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.95 din 16.03.2011 privind aprobarea Regulamentului 

de Organizare și Funcționare al Poliției Locale Piatra Neamț; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

        14. HOTĂRÂRE privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții 

Reabilitarea/ modernizarea unui centru multifuncțional în zona Subdărmănești – cinematograful „Cozla”; 

  - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

        15. HOTĂRÂRE privind aprobarea 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 

      16. HOTĂRÂRE privind încheierea unui act adițional pentru prelungirea contractului nr.34093/2006 

de concesionare a serviciului public de salubrizare a municipiului Piatra Neamț; 

  - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

      17. HOTĂRÂRE privind cuantumul cotizației anuale a municipiului Piatra Neamț în cadrul A.D.I. 

Econeamț; 

  - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

      18. HOTĂRÂRE privind propunerea de modificare a unor cerințe din documentația de atribuire a 

contractului de delegare a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare din zona I, jud. 

Neamț; 

  - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

      19. HOTĂRÂRE privind apartamentarea documentaţiei cadastrale identificată prin NC 64183, în 

două unităţi individuale identificate prin NC 64183-C1-U1 şi NC 64183-C1-U2; 

  - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

      20. HOTĂRÂRE privind transmiterea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 10 ani, a bunului imobil 

identificat prin NC 50103-C1-U33, situat în Bd. Decebal nr.90, bl.A1, parter, către Asociaţia de Sprijin a 

Persoanelor cu Nevoi Speciale “Luceafărul” – Neamţ; 

  - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

21. 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. 

Mihai Eminescu nr. 12, bl. B5; 

  - 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; 

  - 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 

cotă parte indiviză; 

  - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 



 

 24. HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului de activitate, pentru anul 2017 al S.C. 

SALUBRITAS S.A., realizat în baza Contractului de delegare de gestiune nr. 46.782 din 06.09.2007, 

încheiat cu municipiul Piatra Neamţ; 

  - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 25. HOTĂRÂRE privind aprobarea unor Rapoarte de evaluare în vederea efectuării schimbului 

aprobat prin HCL nr. 123 din 26.03.2010; 

  - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 26. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Raportului anual de realizare a serviciului public de organizare, 

funcţionare şi administrare a cimitirelor umane din municipiul Piatra Neamţ, pentru anul 2017; 

  - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 27. 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 

 28. HOTĂRÂRE privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor proprietate privată a 

municipiului Piatra Neamţ; 

  - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

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

domeniul public; 

  - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 30. HOTĂRÂRE privind concesionarea directă a terenului, în suprafață de 49 mp, situat în str. Mihai 

Eminescu nr.4, bl. D3, sc A, parter, către Mihalache Mariana - Veronica, în vederea extinderii spațiului 

existent; 

  - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 31. HOTĂRÂRE privind încheierea unui act adițional la contractul de prestări servicii nr. 35.293 din 

18.09.2014, încheiat între municipiul Piatra Neamț și S.C.LocativServ S.R.L; 

  - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 32. HOTĂRÂRE privind înregistrarea în patrimoniul municipiului Piatra Neamț, domeniul public, a 

unor investiții realizate de C.J. Apa Serv S.A. și transmiterea lor ca bunuri de retur către C.J. Apa Serv S.A.; 

  - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

33. HOTĂRÂRE pentru modificarea H.C.L. nr. 136 din 08.05.2018; 

  - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

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

imobilului situat în Bd. Decebal nr.3, bl. E2, pentru construire spațiu comercial în vederea completării zonei 

comerciale; 

  - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 35. HOTĂRÂRE pentru majorarea capitalului social al SC Publiserv SA, privind aportul în numerar 

al municipiului Piatra Neamț, în vederea achiziționării unui utilaj; 

  - 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 

         

 

 

         Șef SAPJ,                 Întocmit, 

        Andrei ACRISTINEI         Nicoleta MATEI 

 

 

Nr. _ 1260____ 

Din__24.05.2018_  
COD F – SAPJ/Ds.II/A2/4 ex./NM/24.05.2018 


