
                                                                                                                                                                                                       

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 ședinţă ordinară Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamţ, pentru 

data de 24.04.2019 – 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 HOTĂRÂRI:  

 

1. HOTĂRÂRE privind aprobarea execuției bugetare la data de 31.03.2019; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 2. HOTĂRÂRE privind aprobarea numărului de burse școlare, tipul și cuantumul acestora; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 3. HOTĂRÂRE privind încheierea unor parteneriate; 

 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

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

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

  5. HOTĂRÂRE  privind constituirea comisiei de evaluare și selecționare a proiectelor cu 

finanțare nerambursabilă și a proiectelor de parteneriat de interes local, precum și constituirea comisiei de 

contestații pentru alocările de la bugetul local pentru anul 2019; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 6. HOTĂRÂRE  privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Primăriei municipiului 

Piatra Neamț, pentru anul 2019;         

    - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 7. HOTĂRÂRE privind aprobarea repartizării unor locuințe; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 8. HOTĂRÂRE privind aprobarea participării Direcției de Asistență Socială a Municipiului Piatra 

Neamț la depunerea unei aplicații în calitate de aplicant de proiect, cu numele ”Street – Work – Efficient 

Methods in Working with Youth in Risk of Social Exclusion” (”Street – Work – Metode eficiente în 

munca cu tinerii în risc de marginalizare social”) în Programul Erasmus +Cererea de propuneri runda 2, 

Acțiunea cheie 2: Cooperation for innovation and the exchange of good practice, KA205 – Strategic 

Partnerships for Youh; 



                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 9. HOTĂRÂRE privind indexarea impozitelor și taxelor locale, pentru anul 2020; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

10. HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului anual de ordine și siguranță publică al municipiului 

Piatra Neamț, pentru anul 2019; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

11. HOTĂRÂRE privind aprobarea contractării de servicii juridice de către SC Publiserv SA; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

     12. HOTĂRÂRE pentru actualizarea zonării fiscale a municipiului Piatra Neamț; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

13. HOTĂRÂRE privind prelungirea perioadei de folosinţă gratuită a spaţiului situat în B-dul 

Republicii nr. 17, bl. A1, demisol, deținut de către Uniunea Artiștilor Plastici din România – Filiala Piatra 

Neamț; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

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

domeniul public; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

15. HOTĂRÂRE privind apartamentarea documentaţiei cadastrale identificată prin NC 65184, în 

două unităţi individuale identificate prin NC 65184-C1-U1 şi NC 65184-C1-U2; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 16. HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Piatra 

Neamţ a unor bunuri imobile terenuri; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 17. HOTĂRÂRE privind modificarea contractului de concesiune nr. 2.719 din 29.01.2002, 

actualizat la data de 29.03.2006, încheiat între municipiul Piatra Neamţ şi S.C. Publiserv S.A.; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 18. HOTĂRÂRE privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor proprietate publică a 

municipiului Piatra Neamţ; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

19. HOTĂRÂRE privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii, a unei suprafeţe de 

teren, proprietatea municipiului Piatra Neamţ, pentru amplasarea unui panou publicitar; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

20. HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 1 din HCL nr. 197 din 22.06.2018;  

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 21. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Raportului de evaluare privind lucrările de investiții executate 

la imobilul Spațiu comercial – Piața Mărăței, situat în str. Progresului f.n. 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

22. HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de oportunitate și concesionarea prin licitaţie 

publică a terenului în suprafaţă de 35 mp, situat în Aleea Tiparului, în vederea construirii unui garaj; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 23. HOTĂRÂRE privind aprobarea unor Rapoarte de evaluare, stabilirea preţurilor de piaţă şi 

vânzarea prin licitaţie publică a unor bunuri imobile aparţinând domeniului privat al municipiului Piatra 

Neamţ; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 24. HOTĂRÂRE privind 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 

 25. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Raportului anual de realizare a serviciului public de 

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

2018; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 26. 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 



 27. HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 1 la Contractul de delegare de gestiune prin 

concesiune nr. 58.952 din 31.12.2015, încheiat între municipiul Piatra Neamţ şi S.C. Xdatasoft S.R.L. 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 28. HOTĂRÂRE privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii, a spațiului în 

suprafață de 617 mp, situat în str. Mihai Viteazu nr. 47, subsolul Sălii Polivalente; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 29. HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr. 352 din 28.11.2018 pentru vânzarea în rate a 

locuințelor tip mansardă din municipiul Piatra Neamț; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 30. HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 1 din HCL nr. 218 din 30.07.2015 privind aprobarea 

tarifelor minime de închiriere a spațiilor existente în Complexul Comercial – Mall Forum Center – str. 

Cuejdi, nr. 1B, cu modificările și completările ulterioare;  

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 31. HOTĂRÂRE privind transmiterea în folosință gratuită a unui spaţiu din incinta Complexului 

Mall Forum Center, situat în str. Cuejdi, nr. 1B, către Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 32. HOTĂRÂRE privind prelungirea contractelor de închiriere încheiate între municipiul Piatra 

Neamţ şi companiile specializate în servicii de reclamă şi publicitate; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 33. HOTĂRÂRE pentru completarea anexei la HCL nr. 351 din 28.11.2018 privind aprobarea 

nivelului chiriilor şi al redevenţelor pentru imobilele aparţinând Municipiului Piatra Neamţ, precum şi 

contravaloarea folosinţei fără forme legale a imobilelor proprietatea unităţii administrativ – teritoriale, 

pentru anul 2019, cu modificările și completările ulterioare; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 34. HOTĂRÂRE privind aprobarea Notei de negociere nr.10.734 din 16.04.2019, încheiată între 

comisia de negociere constituită la nivelul Municipiului Piatra Neamț și SC Salubritas SA; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 35. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.41/26.02.2019 privind aprobarea documentației 

tehnico-economice (faza SF) și a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea 

sumară a investiției propusă a fi realizată prin proiectul: ”Creșterea calității vieții locuitorilor din Cartierul 

Speranța prin amenajarea unei grădini publice”; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

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

municipiului Piatra Neamț, pentru activități nonprofit de interes local, pe anul 2019, sesiunea a II-a; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 37. HOTĂRÂRE privind acordarea titlului de ”Cetățean de onoare” al municipiului Piatra Neamț,  

domnului Lucian Todosiea; 

                - iniţiatori – Grupul de consilieri ALDE: dl. Consilier local Cătălin Misăilă, dl. Consilier 

local Adrian Grigoraș și dl. Consilier local Cristian Tihenea  

 

 II. Informări, Întrebări – Interpelări adresate executivului 

1. INFORMARE privind situația dosarelor nr.714/103/2018 și nr.182/103/2019 aflate pe rolul 

instanțelor de judecată, în care Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamț are calitatea de pârât; 

 

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

prezentei. 

 

                         Primar,                 Secretarul Municipiului, 

                           Dragoş CHITIC                                                     Oana SÂRBU     

 

        

 

 

Nr. ___798____ 

Din__17.04.2019__  
COD F – SAPJ/Ds.II/A2/4 ex./NP/17.04.2019 


