
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. 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 25.07.2019 – 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 Municipiului Piatra Neamţ va asigura aducerea la cunoştinţă 

publică a prezentei. 

                     

               CONTRASEMNEAZĂ 

         Primar,           Secretarul Municipiului, 

                     Dragoş CHITIC                                              Oana SÂRBU 

  
 

 

 

Nr. _  1384____ 

Din  _18.07.2019 
Ds.II//4 ex./NP/18.07.2019 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexă la Dispoziția Primarului nr.1384 din 18.07.2019 

 

 

Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare a  

Consiliului Local din data de 25.07.2019 

 

 

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 aprobarea execuției bugetare la data de 30.06.2019;  

         - iniţiator – Primar Dragoș Chitic 

3.HOTĂRÂRE privind încheierea unor parteneriate;  

         - iniţiator – Viceprimar Luminița – Georgeta Vîrlan  

 4.HOTĂRÂRE privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente 

implementării proiectului ”Reabilitare, modernizare și dotare Colegiul Tehnic de 

Transporturi”, cod SMIS 127349; 

           - iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

 5.HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza 

SF/DALI) și a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv a anexei ce cuprinde descrierea 

sumară a investiției propusă a fi realizată prin proiectul ”Extinderea și modernizarea 

sistemului de iluminat public în municipiul Piatra Neamț: Bulevardul Decebal, Piața 

Mihail Kogălniceanu, Bulevardul Traian, Strada Fermelor, zona Pietricica”/cod SMIS 

124829; 

           - iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

 6.HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza 

SF/DALI) și a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv a anexei ce cuprinde descrierea 

sumară a investiției propusă 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, Piața Ștefan cel Mare, Bulevardul 

Republicii, Strada Mihai Eminescu, Strada Orhei, zona Văleni”/cod SMIS 124828; 

    - iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

 7.HOTĂRÂRE privind aprobarea contractului de delegare prin concesiune a 

gestiunii activităților de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în municipiul Piatra Neamț și 

a tarifelor aferente prestării serviciului; 

    - iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

 8.HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special în Adunarea Generală a 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Aqua Neamț” în vederea exercitării votului; 

    - iniţiator – Primar Dragoș Chitic 

 9.HOTĂRÂRE privind dezlipirea în două loturi a documentaţiei cadastrale 

identificată prin NC 7956, CF 58521; 

    - iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

 

 

 

 



 

 10.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 

 11.HOTĂRÂRE privind darea în administrare către Biblioteca Județeană ”G.T. 

Kirileanu” Neamț a imobilului situat în b-dul Traian nr. 29, bloc A9, parter; 

    - iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

 12.HOTĂRÂRE privind aprobarea tarifelor de prestări servicii parcări de reședință, 

pentru anul 2019; 

    - iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

 13.HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei nr. 2 la HCL nr.79/2015; 

    - iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

 14.HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului de activitate al SC Publiserv SA, pe 

anul 2019; 

    - iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

 15.HOTĂRÂRE privind transmiterea în folosinţă gratuită către Protopopiatul Piatra 

Neamț a bunului imobil centrală termică CT nr.33, coș de fum și teren aferent, situat în str. 

Dărmănești f.n.; 

    - iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

 16.HOTĂRÂRE privind acordarea titlului de ”Cetățean de onoare” al Municipiului 

Piatra Neamț, domnului Victor Purice, director al cinematografului ”Cinema, Mon 

Amour”; 

    - iniţiatori – Grupul consilierilor PNL: dl. Romel-Alexandru Bîrjoveanu,    

dl. Florian Beteringhe, dl. Adrian Ciobanu, d-na Gogu-Craiu Crina-Nicoleta, d-na 

Luminița Moscalu, dl. Mihai Obreja, dl. Adrian Olariu, dl. Paul Pintilie, dl. Constantin 

Teodorescu 

 

 

 

 II.  Informări – Întrebări – Interpelări adresate executivului 

 

 
 

 

Secretarul Municipiului, 

Oana SÂRBU 
 

 

 

 

 

 


