
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 31.08.2018 – ora 12:00, 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 HOTĂRÂRE:  

          
 1. HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al municipiului, pe anul 

2018, Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț, în vederea achiziționării de 

ghiozdane pentru elevii înscriși în clasele 0-IV, din unitățile școlare ale municipiului Piatra Neamț; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

2. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr. 17/25.01.2018 privind aprobarea Organigramei 

și a Statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț, pe anul 2018; 

 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 3. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr. 18/25.01.2018 privind aprobarea 

Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției de Asistență Socială; 

 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 4. HOTĂRÂRE privind aprobarea participării Direcției de Asistență Socială a municipiului 

Piatra Neamț la proiectul ”ECHOES – European Cultural Heritage: Opportunities for citizens 

Engagement and Social inclusion (Network of Towns)” – (”Ecouri – Moștenirea culturii europene: 

Oportunități pentru implicarea cetățenilor și pentru incluziune socială – Rețele de 

orașe/municipalități”); 

 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 5. HOTĂRÂRE privind aprobarea repartizării unor locuinţe; 

 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 6. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr. 197/21.07.2016 privind stabilirea componenței 

Comisiei Sociale a Consiliului Local al municipiului Piatra Neamț; 

 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 



 7. HOTĂRÂRE privind încheierea unui parteneriat cu Asociația Sportiv Scorpions Fight 

Club, pentru susținerea desfășurării galei sportive Dynamite Fighting Show; 

 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

8. HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă de la bugetul local 

al municipiului Piatra Neamț, pentru activități nonprofit de interes local, pe anul 2018, sesiunea III, 

septembrie-decembrie; 

 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

9. HOTĂRÂRE privind încheierea unui parteneriat cu Garnizoana Piatra Neamț; 

 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

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

investiției “Amenajare grădină publică în zona urbană marginalizată Văleni”; 

 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 11. HOTĂRÂRE privind aprobarea P.U.D. – Extindere spații comerciale, bd. G-ral Nicolae 

Dăscălescu nr. 11, bl. T3, parter, investitor S.C. Nelcar Impex S.R.L.; 

 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 12. HOTĂRÂRE pentru aprobarea contractării de servicii juridice de către S.C. LocativServ 

S.R.L, în vederea reprezentării în instanță; 

 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 13. HOTĂRÂRE pentru aprobarea procedurii privind acordarea unui ajutor de stat individual 

de minimis în favoarea S.C. Publiserv S.A.; 

 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC  

 14. HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului 

Piatra Neamţ a bunului imobil construcție și teren aferent, situat în b-dul Republicii nr. 17, bl. A1, 

identificat prin NC 50263-C1-U28; 

 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

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

NC 57666; 

 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

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

NC 54268; 

 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 17. 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 

 18. HOTĂRÂRE privind aprobarea unor Rapoarte de reevaluare, stabilirea preţurilor de piaţă 

și vânzarea prin licitație publică a unor active fixe corporale din patrimoniul municipiului Piatra 

Neamţ; 

 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

19. HOTĂRÂRE pentru modificarea contractului de delegare de gestiune prin concesiune nr. 

1641/359 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 

 20. HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului de evaluare pentru stabilirea prețului de 

pornire la licitație pentru închiriere teren situat la baza și pe un stâlp de nocturnă a stadionului din 

Piatra Neamț, str. Eroilor nr. 18, în vederea amplasării unor echipamente și stații destinate telefoniei 

mobile; 

 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 21. HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului de evaluare pentru stabilirea prețului de 

pornire la licitație pentru închiriere terasă clădire Forum Center, str. Cuiejdi nr. 1b, în vederea 

amplasării unor echipamente și stații destinate telefoniei mobile; 

 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

22. HOTĂRÂRE privind serviciul public de administrare, întreţinere şi exploatare a Pârtiei de 

Ski și a instalațiilor conexe realizate prin proiectul ”Dezvoltarea infrastructurii turistice masivul Cozla 

din municipiul Piatra Neamţ”; 

 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 



23. HOTĂRÂRE privind încheierea unui contract de prestări servicii pentru funcționarea 

telescaunului și a ratrak-ului pe perioada sezonului de iarnă, între Municipiul Piatra Neamț și S.C. 

Perla Invest S.R.L.; 

 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 24. 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 Aleea Tiparului f.n.; 

 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

25. 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 

 26. 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 

 27. HOTĂRÂRE privind stingerea unor creanțe fiscale și nefiscale datorate de S.C. CMI 

Urban S.A. către municipiul Piatra Neamț; 

 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

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

pe anul 2018; 

 - iniţiator - Primar Dragoş CHITIC 
  
 II. Intrebări – Interpelări adresate executivului 

 Informare – adresa societății Vitalis C&P S.R.L., înregistrată sub nr. 20.892 din 26.07.2018 

privind preluare prin cesiune a imobilului situat în municipiul Piatra Neamț, str. Ecoului nr. 3bis.  

 

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

prezentei. 

 

 

Primar, 

Dragoş CHITIC 

 

 

 

                                                                                                              Contrasemnează,  

                                                                                                       Secretarul Municipiului, 

                                                                                                               Florin FECIC 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.    1.868 

Din 24.08.2018                                                       
COD F – SAPJ/Ds.II/A2/4 ex./C.A.M./24.08.2018 


