
ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 

PRIMARUL 

MUNICIPIULUI PIATRA NEAMŢ 

 
DISPOZIŢIE 

Privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamţ 

în şedinţă de îndată 

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. 4, 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 de îndată Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamţ, pentru 

data de 02.08.2018 – 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 HOTĂRÂRE:  

          

   1. HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Piatra Neamț, pe 

anul 2018; 

           - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

2. HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr.2 la HCL nr.227 din 26.07.2018; 

           - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

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

investiției Reabilitarea, modernizarea și dotarea Creșei Precista din municipiul Piatra Neamț; 

           - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

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

investiției Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu program prelungit; 

     - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 5. HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF/DALI) și a 

indicatorilor tehnico-economici, inclusiv a anexei ce cuprinde descrierea sumară a investiției propuse a fi 

realizată prin proiectul  ”Extinderea și modernizarea sistemului de iluminat public în municipiul Piatra 

Neamț: Strada Cetatea Neamțului – Strada 1 Decembrie 1918 – Strada Mihai Viteazu - Strada Orhei - 

Piața Ștefan cel Mare – Bulevardul Republicii - Strada Mihai Eminescu – Cartier Văleni ”; 

     - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 6. HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului ”Povestea României Mari” și obținerea finanțării 

nerambursabile pentru desfășurarea acestuia; 

     - 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 S.A.P.J,       Întocmit, 

       Andrei ACRISTINEI         Nicoleta MATEI 

 

 

 
  

Nr. __1759___ 

Din 02.08.2018 
Ds.II/4 ex./NM/02.08.2018 
 


