
ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 

PRIMARUL 

MUNICIPIULUI PIATRA NEAMŢ 

 
DISPOZIŢIE 

Privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamţ 

în şedinţă extraordinară 

 

 

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. (2) 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 extraordinară Consiliul Local al Municipiului 

Piatra Neamţ, pentru data de 01.07.2019 – ora 15:00, în sala de şedinţe a Primăriei 

municipiului Piatra Neamţ, din str. Ştefan cel Mare nr. 6 – 8, cu următoarele proiecte pe 

ordinea de zi: 

 

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRE:  

       

  1.HOTĂRÂRE pentru abrogarea HCL nr.208/20.06.2019 privind aprobarea cererii 

de finanțare aferentă proiectului ”Reabilitare, modernizare și dotare Colegiul Tehnic de 

Transporturi”, cod SMIS 127349, precum și a cheltuielilor necesare implementării 

acestuia;  

           - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

2.HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului „Reabilitare, modernizare și dotare 

Colegiul Tehnic de Transporturi”, cod SMIS 127349, precum și a cheltuielilor necesare 

implementării acestuia;     

           - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

3.HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.197/29.05.2019 de modificare a HCL 

nr.345/28.11.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a 

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

investiției propuse a fi realizată prin proiectul  „Modernizare coridor integrat de mobilitate 

est-vest – Strada Mihai Viteazu” din municipiul Piatra Neamt;     

           - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 



 

 

 

 4.HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.195/29.05.2019 de modificare a HCL 

nr.344/28.11.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a 

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

investiției propuse a fi realizată prin proiectul  „Reorganizarea coridorului principal de 

mobilitate urbană pe axa est-vest (Bulevardul Decebal – Piața Mihail Kogălniceanu – 

Bulevardul Traian)” din municipiul Piatra Neamt;     

           - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 5.HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.206/20.06.2019 de modificare a HCL 

nr.405/18.12.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a 

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

investiției propuse a fi realizată prin proiectul  „Implementare sistem de management 

inteligent al traficului în Municipiul Piatra Neamț”;     

           - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 

 

 II. Intrebări – Interpelări adresate executivului 

 

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

2ublic a prezentei. 

                     

 

 

 

 

         Primar,           Secretarul Municipiului, 

                     Dragoş CHITIC                                          Oana SÂRBU 
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