
ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 

PRIMARUL 

MUNICIPIULUI PIATRA NEAMŢ 

 
DISPOZIŢIE 

 

Privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamţ 

în şedinţă extraordinară 

 

 
          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.133 alin.2 lit.a), art.134 alin.1 lit. a), alin.3 lit.b), alin.5,                    

art. 135 alin. 1, alin. 3 și alin. 4 din OUG nr. 57/2019  privind Codul administrativ; 

 

 

DISPUN: 
 

 

Art.1 – Se convoacă în ședinţă extraordinară Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamţ, 

pentru data de 18.11.2019 – ora 15:00, în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Piatra Neamţ, din 

str. Ştefan cel Mare nr. 6 – 8. 

Art.2 – Proiectele de hotărâre sunt cuprinse în proiectul ordinii de zi, anexă la prezenta. 

Art.3 – Consilierii locali pot formula și depune amendamente la proiectele de hotărâre până la 

data ședinței de Consiliu Local. 

Art.4 – Materialele înscrise pe ordinea de zi vor fi transmise în format electronic pe adresa de 

e-mail pusă la dispoziția consilierilor locali. 

Art.5 – Secretarul General al Municipiului Piatra Neamţ va asigura aducerea la cunoştinţă 

publică a prezentei. 
                     

                
PRIMAR, 

DRAGOŞ CHITIC 

 

 

                                                                                                              CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                                                      Secretarul General al  Municipiului, 

                                                                                              OANA SÂRBU 
 

Nr.  _2257_ 

Din _13.11.2019 
 

 

 
 



Anexă la Dispoziția Primarului nr.2257  din 13.11.2019 

 

 

 

Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare a  

Consiliului Local din data de 18.11.2019 

 

 

 

I. PROIECTE  DE HOTĂRÂRE: 

 

  1.HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului 

Piatra Neamț, pe anul 2019; 

           - iniţiator – Primar - Dragoș Chitic 

 2.HOTĂRÂRE privind încheierea unui parteneriat cu Asociația Club Sportiv 

Orhideea, pentru organizarea ”Cupei de Toamnă a municipiului Piatra Neamț” la tenis, 

în perioada 22-26 noiembrie 2019; 

         - iniţiator – Viceprimar Luminița Georgeta Vîrlan 

 3.HOTĂRÂRE privind aprobarea completării Regulamentului Local de 

Urbanism aferent Planului Urbanistic General cu reglementările din documentațiile de 

urbanism, în valabilitate, elaborate în perioada 2015 – martie 2019 și enumerate în 

anexă; 

         - iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu  

 4.HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.294/26.09.2019 privind aprobarea 

unor regulamente-cadru; 

         - iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu  

 5.HOTĂRÂRE privind aprobarea componenței comisiilor de evaluare a ofertelor 

pentru închiriere, concesiune și vânzare ale unor bunuri imobile aparținând municipiului 

Piatra Neamț; 

         - iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

 6.HOTĂRÂRE privind aprobarea procedurii de acordare a eșalonării la plata 

obligațiilor nefiscale datorate bugetului local al municipiului Piatra Neamț; 

         - iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

 7.HOTĂRÂRE privind stabilirea cotei părți din chiriile încasate de către SC 

Locativserv SRL, din administrarea locuințelor provenite din fondul Locativ de stat; 

         - iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

 8.HOTĂRÂRE privind schimbarea destinației spațiului situat la parterul clădirii 

Băii Comunale din municipiul Piatra Neamț, str.22 Decembrie nr.16 din ”cafenea” în 

”spațiu prestări servicii”, în vederea închirierii; 

         - iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

 9.HOTĂRÂRE privind completarea anexei nr.7.1. la HCL nr.294 din 

26.09.2019;  

         - iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

 10.HOTĂRÂRE privind închirierea prin licitație publică a unor spații comerciale 

situate în zona Pârtiei de schi Cozla și aprobarea documentației de atribuire; 

         - iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

 

 



 11.HOTĂRÂRE privind aprobarea Notei de negociere nr.31755 din 12.11.2019 

încheiată cu SC Perla Invest SRL; 

         - iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

 12.HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației de atribuire pentru închirierea 

prin licitație publică a unor spații situate în incinta Băii Comunale din municipiul Piatra 

Neamț; 

         - iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

  

 

 

 II.  Informări – Întrebări – Interpelări adresate executivului 
 

 

 

 

 

 

 

Secretarul General al Municipiului, 

Oana SÂRBU 
 

 

 

 


