
                                                                                                                                                                                                       

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 28.03.2019 – 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 completarea valorii de inventar a unei clădiri date în administrarea 

învățământului preuniversitar din Municipiul Piatra Neamț; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 2. HOTĂRÂRE privind încheierea unor parteneriate; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 3. HOTĂRÂRE privind unele măsuri pentru organizarea  procedurilor de atribuire a 

contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor aferente Programului pentru școli al României 

pentru anul școlar 2019-2020, precum și a contractelor /acordurilor- cadru de prestare a serviciilor pentru 

derularea masurilor educative, la nivel local, în municipiul Piatra Neamț; 

 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

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

religie”; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

  5. HOTĂRÂRE  privind încheierea unui parteneriat cu Serviciul de Ambulanță Județean Neamț;  

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 6. HOTĂRÂRE  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru unele artere carosabile 

din municipiul Piatra Neamț; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 7. HOTĂRÂRE privind actualizarea numărului de puncte de colectare a deșeurilor de pe raza 

municipiului Piatra Neamț; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

   



 8. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de gestiune a 

serviciului de iluminat public pentru activitățile de întreținere și reparații a sistemului de iluminat public, 

precum și pentru verificarea/repararea și montarea/demontarea ornamentelor pentru sărbători, din 

municipiul Piatra Neamț; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 9. HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza SF/DALI și a 

indicatorilor tehnico-economici, inclusiv descrierea investiției pentru proiectul ”Piața Ștefan cel Mare – 

zona pietonală și reconfigurare B-dul Republicii”; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

10. HOTĂRÂRE privind atribuirea denumirii ”Centenarului” unei alei din municipiul Piatra 

Neamț; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

11. HOTĂRÂRE privind privind dezlipirea în două loturi a documentaţiei cadastrale identificată 

prin NC 52646; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

     12. HOTĂRÂRE privind concesionarea directă a terenului, în suprafață de 42 mp, situat în str. 

Mihai Eminescu nr.12, aferent bl.B5, parter, către Vicol Oana, în vederea extinderii spațiului comercial; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

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

domeniul public; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

14. HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului de activitate, pentru anul 2018 al S.C. Salubritas 

S.A., realizat în baza Contractului de delegare de gestiune nr.46.782 din 06.09.2007, încheiat cu 

municipiul Piatra Neamţ; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 15. 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 

 16. 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 

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

vânzarea directă a unor bunuri imobile aparţinând domeniului privat al municipiului Piatra Neamţ – teren 

cotă parte indiviză; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 18. 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 

 19. 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 

 20. HOTĂRÂRE privind modificarea Regulamentului privind transportul în regim de taxi și de 

închiriere, aprobat prin HCL nr. 305/2013, cu modificările și completările ulterioare; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 21. HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului anual de realizare a serviciului public de 

administrare, întreţinere şi exploatare a parcărilor de reşedinţă şi a parcărilor închiriate instituţiilor publice 

sau private din municipiul Piatra Neamţ, pentru anul 2018; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 22. 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 

 



23. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Raportului anual de realizare a serviciului public de întreţinere 

şi exploatare a parcărilor publice cu plată de pe raza municipiului Piatra Neamţ, pentru anul 2018; 
                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

24. HOTĂRÂRE privind modificarea art. 1 din HCL nr. 197 din 22.06.2018; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 25. HOTĂRÂRE privind închirierea unui spaţiu din incinta Complexului Mall Forum Center, 

situat în str. Cuejdi, nr. 1B, către Partidul Uniunea Națională pentru Progresul României – Filiala 

Neamţ; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

26. HOTĂRÂRE privind 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 

27. HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului anual de activitate al S.C. LocativServ S.R.L., 

pentru anul 2018; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

28. HOTĂRÂRE privind actualizarea suprafețelor de teren și construcții proprietate publică a 

municipiului Piatra Neamț în care funcționează unitățile conexe ale Ministerului Educației Naționale și 

unități de învățământ preuniversitar; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

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

Neamţ a unor bunuri imobile terenuri și construcții; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

30. HOTĂRÂRE privind acceptarea unei donaţii; 
                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

31. HOTĂRÂRE privind actualizarea Planului de Ordine și Siguranță Publică a Municipiului 

Piatra Neamț; 
                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 32. HOTĂRÂRE privind aprobarea cuantumului cotizației anuale a Municipiului Piatra-Neamț și 

plata către asociațiile din care face parte, respectiv Asociația Municipiilor din România, Asociația de 

Dezvoltare Intercomunitară „Econeamț”, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Aqua Neamț”,  

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Asociația Moldova se Dezvoltă” și Asociația „Orașe Energie 

România”; 
                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 33. HOTĂRÂRE privind realocarea defibrilatoarelor automate externe existente, în zonele 

aglomerate ale municipiului Piatra Neamț pentru cetățenii aflați în cazuri critice; 
                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 34. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.396 din 18.12.2018 privind aprobarea repartizării 

unor locuințe; 
                - iniţiator – Viceprimar Georgeta-Luminița Vîrlan 

 35. HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință; 
                 

 

 II. Informări, Întrebări – Interpelări adresate executivului 

1. INFORMARE privind atribuțiile ce le revin aleșilor locali și privind dispozițiile imperative 

ce reglementează regimul incompatibilităților și al conflictului de interese; 

 

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

prezentei. 

 

                         Primar,                 Secretar Municipiu delegat, 

                           Dragoş CHITIC                                                     Andrei ACRISTINEI 

        

 

Nr. __595______ 

Din__22.03.2019__  
COD F – SAPJ/Ds.II/A2/4 ex./NP/22.03.2019 

Întocmit, 

Nicoleta Poețelea 


