
ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 

PRIMARUL 

MUNICIPIULUI PIATRA NEAMŢ 

 
DISPOZIŢIE 

 

Privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamţ 

în şedinţă ordinară 

 

 
          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. 1, art. 134 alin. 1 lit. a), 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 ordinară Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamţ, pentru 

data de 24.10.2019 – 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.  _2072 __ 

Din _17.10.2019 
SAPJ/Ds.II/NP/4 ex/17.10.2019  

 



 

Anexă la Dispoziția Primarului nr. 2072 din 17.10.2019 

 

 

 

Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare a  

Consiliului Local din data de 24.10.2019 

 

I. PROIECTE  DE HOTĂRÂRE: 

 

  1.HOTĂRÂRE privind aprobarea execuției bugetare la data de 30.09.2019; 

           - iniţiator – Primar Dragoș Chitic 

 2.HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului 

Piatra Neamț, pe anul 2019; 

         - iniţiator – Primar Dragoș Chitic 

 3.HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC 

Parking SA pentru anul 2019;  

         - iniţiator – Primar Dragoș Chitic 

 4.HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC 

Salubritas SA pentru anul 2019; 

           - iniţiator – Primar Dragoș Chitic 

 5.HOTĂRÂRE privind alocarea unor sume de bani din capitolul 67.02 - 

”Cultură, recreere și religie”; 

           - iniţiator – Viceprimar  Luminița Georgeta Vîrlan 

 6.HOTĂRÂRE privind aprobarea cuantumului cotizației anuale a Municipiului 

Piatra Neamț și plata către Asociația Localităților și Zonelor Istorice și de Artă din 

România, din care face parte;  

    - iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

 7.HOTĂRÂRE privind încheierea unui parteneriat cu Camera de Comerț și 

Industrie Neamț, în vederea amplasării unui patinoar în perimetrul Curții Domnești, în 

perioada 15 noiembrie 2019 – 17 februarie 2020; 

    - iniţiator – Viceprimar Luminița Georgeta Vîrlan 

 8.HOTĂRÂRE privind încheierea unui parteneriat cu Liceul de Artă ”Victor 

Brauner”, pentru desfășurarea concursului internațional de interpretare muzicală 

”Emanuel Elenescu”; 

    - iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

 9.HOTĂRÂRE privind aprobarea repartizării unor locuințe; 

    - iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

 10.HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului operativ de acțiune, a Programului 

de măsuri pe perioada noiembrie 2019-martie 2020 și constituirea Comandamentului 

local de iarnă;       

    - iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

11.HOTĂRÂRE privind aprobarea devizului general și a devizului aferent 

cheltuielilor neeligibile, din conținutul documentației tehnico-economice (faza 

SF/DALI) a investiției propuse a fi realizată prin proiectul: ”Administrația Fondului 

pentru Mediu: Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiul Piatra 

Neamț”; 

    - iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 



 12.HOTĂRÂRE privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții ale 

Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț, aprobate prin HCL nr.237 

din 31.08.2018, cu modificările și completările ulterioare; 

    - iniţiator – Viceprimar Luminița Georgeta Vîrlan 

13.HOTĂRÂRE privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale 

Direcției Taxe și Impozite a municipiului Piatra Neamț, aprobate prin HCL nr.18/2019; 

    - iniţiator – Primar Dragoș Chitic 

14.HOTĂRÂRE privind aprobarea emiterii de acte administrativ-fiscale, fără 

semnătura persoanelor împuternicite și fără ștampila organului fiscal local; 

    - iniţiator – Primar Dragoș Chitic 

15.HOTĂRÂRE privind analizarea propunerii A.D.I. Urbtrans de majorare cu 

20% a tarifului pe călătorie; 

    - iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

 16.HOTĂRÂRE privind unele măsuri pentru combaterea cerșetoriei pe raza 

municipiului Piatra Neamț; 

    - iniţiator – grupul consilierilor PNL 

 17.HOTĂRÂRE privind actualizarea Regulamentului de organizare și 

Funcționare al Poliției Locale Piatra Neamț; 

    - iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

 18.HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitării de desființare prin contopire a 

localităților componente Ciritei, Văleni și Doamna ale municipiului Piatra Neamț; 

    - iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

 19.HOTĂRÂRE privind darea în folosință gratuită către A.N.S. România Filiala 

Surzilor Neamț, a imobilului situat pe str. Privighetorii nr. 14, bloc B10, sc. B, demisol, 

cu terenul aferent; 

    - iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

 20.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 – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

 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 – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

 22.HOTĂRÂRE privind inventarul parţial al terenurilor proprietate publică și 

privată a municipiului Piatra Neamţ; 

    - iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

 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 – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

24.HOTĂRÂRE privind înregistrarea unor investiţii în patrimoniul municipiului 

Piatra Neamţ, domeniul public; 

- iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

25.HOTĂRÂRE privind închirierea prin licitație publică a unor spații din incinta 

Stadionului Municipal;  

- iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

 



 

26.HOTĂRÂRE privind închirierea prin licitație publică a două suprafețe de 

teren, în vederea amplasării unui panou și a unui totem publicitar; 

- iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

27.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 – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

 28.HOTĂRÂRE privind acordarea titlului de ”Cetățean de onoare” al 

municipiului Piatra Neamț, domnului profesor universitar doctor emerit Constantin 

RUSU; 

    - iniţiator – Grupul consilierilor locali PNL 

   

 

 

 II.  Informări – Întrebări – Interpelări adresate executivului 
 

 

 

 

 

 

 

 

Secretarul General al Municipiului, 

Oana SÂRBU 
 

 

 


