
                                                                                                                                                                                                       

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 29.05.2019 – 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 contului anual de execuție a bugetului pe anul 2018; 

- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

2. HOTĂRÂRE privind completarea valorii de inventar a unei clădiri date în administrarea 

învățământului preuniversitar din Municipiul Piatra Neamț; 

- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

  3. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Locativserv SRL, 

pentru anul 2019; 

- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

4.HOTĂRÂRE privind încheierea unor parteneriate; 

- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

   5.HOTĂRÂRE privind alocarea unor sume de bani din Capitolul 67.02 – ”Cultură, recreere și 

religie” și din Capitolul  65.02 – ”Invatamant” 

- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

6.HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației pentru delegarea gestiunii activităților de 

dezinsecție, dezinfecție și deratizare din cadrul serviciului de salubrizare în municipiul Piatra Neamț; 

- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

7.HOTĂRÂRE privind modificarea contractului nr.31.286 din 15.11.2017 de delegare prin 

concesiune a gestiunii activității de curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea 

acestora în funcțiune pe timp de polei sau de îngheț, parte componentă a serviciului de salubrizare în 

municipiul Piatra Neamț; 

- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 



 

8. HOTĂRÂRE privind aprobarea repartizării unor locuințe; 

- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

9. HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 5.000 lei din bugetul local pentru anul 2019, în 

vederea organizării Conferinței Naționale a Serviciilor Sociale din cadrul autorităților locale cu tema 

”Propuneri de intervenție în cadrul legislativ actual și modele de bune practice existente, în domeniul 

serviciilor sociale”; 

- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

10. HOTĂRÂRE privind aprobarea participării Direcției de Asistență Socială a Municipiului 

Piatra Neamț la proiectul Servicii socio-educaționale de prevenire a abandonului familial pentru copii 

noștri; 

- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

11. HOTĂRÂRE privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere a copilului în unitățile de 

educație timpurie antepreșcolară, în anul școlar 2019-2020; 

- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

12. HOTĂRÂRE privind modificarea contractului de concesiune nr.18684 din 10.12.1999 

actualizat, încheiat între SC CMI URBAN SA și Municipiul Piatra Neamț; 

- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

13. HOTĂRÂRE privind aprobarea PUZ și RLU aferent ,,Construire locuințe colective, 

racorduri la rețele tehnico edilitare”, str. Băncii nr. 22, investitor: S.C. EUROFIDEX CAPITAL S.R.L; 

- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

14. HOTĂRÂRE privind aprobarea PUZ și RLU aferent ,,Construire ansamblu rezidențial cu 

locuințe cuplate și individuale P+1E, lotizare, amenajare drumuri și parcări în incintă, racorduri la utilități, 

împrejmuiri”, str. Plantelor, investitori: Borș Sandu, Borș Vasilica-Ramona, Borș Vasile, Mazilu Nicoleta-

Vasilica și S.C. Algaco S.R.L.; 

- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

15. HOTĂRÂRE privind aprobarea PUZ și RLU aferent ,,Lotizare teren pentru construire 

locuințe, sistematizare verticală teren, branșamente la utilități”, str. Ion Ionescu de la Brad nr. 27K și 27L, 

investitor: S.C. MIRAI DEVELOPMENT S.R.L.; 

- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

16. HOTĂRÂRE pentru aprobarea actualizării zonării fiscale a municipiului Piatra Neamț; 

- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 17. HOTĂRÂRE privind acordul municipiului Piatra Neamţ pentru amenajare acces din B-dul 

Republicii la magazinul Penny Market, situat pe str. Bistriței nr. 2; 

- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

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

domeniul public; 

- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 19. HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului de evaluare, stabilirea preţului de piaţă şi 

vânzarea directă a bunului imobil aparţinând domeniului privat al municipiului Piatra Neamţ, situat în str. 

Pompiliu Clement nr. 2, bl. 2 – teren cotă parte indiviză; 

- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

20. HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului de evaluare, stabilirea preţului de piaţă şi vânzarea 

directă a bunului imobil aparţinând domeniului privat al municipiului Piatra Neamţ, situat în str. Mărăței 

f.n. – teren cotă parte indiviză; 

- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

21. 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 

  22.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 



23. HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 1 din HCL nr. 158 din 28.05.2015 privind aprobarea 

listei cu obiectivele asigurate cu pază de către Poliția Locală Piatra Neamț, cu modificările și completările 

ulterioare;  

  - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

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

Neamţ a unor bunuri imobile terenuri și construcții;  

  - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

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

  - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

  26. 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 

27. 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 

28. 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 

  29. HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special în Adunarea Generală a Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară ”URBTRANS”, în vederea exercitării votului;  

  - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 30. HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, devizului general și a 

Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție la obiectivul MODERNIZARE STRĂZI 

Lutăriei/Pietricica și Aleea Valea Albă din municipiul Piatra Neamt;  

  - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 31. HOTĂRÂRE privind avizarea Regulamentului serviciului public de salubrizare a localităților 

din județul Neamț;  

  - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

32. HOTĂRÂRE pentru modificarea Regulamentului privind buna gospodărire, întreținere, 

curățenie și estetică a municipiului Piatra Neamț, aprobat prin HCL nr.7/2010;  

  - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

33. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.153/24.04.2019 privind aprobarea documentaţiei 

tehnico-economice (faza DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv descrierea investiţiei din 

DALI pentru proiectul: „Regenerare urbană a coridorului secundar de mobilitate pe axa est-vest - Etapa 

I (Bulevardul 9 Mai, Strada Dimitrie Leonida), din municipiul Piatra Neamț”; 

  - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 34. HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului „Regenerare urbană a coridorului secundar de 

mobilitate pe axa est-vest - Etapa I (Bulevardul 9 Mai, Strada Dimitrie Leonida)”, din municipiul Piatra 

Neamț, cod SMIS 126609, precum și a cheltuielilor aferente implementării acestuia;  

  - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

35. HOTĂRÂRE pentru aprobarea încheierii unor acorduri de parteneriat privind colaborarea 

dintre Administraţia Bazinală de Apă Siret şi UAT Municipiul Piatra Neamț, în vederea realizării 

proiectelor cod SMIS 126604, SMIS 126606 și SMIS 126609;  

  - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 36. HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului „Reorganizarea coridorului principal de 

mobilitate urbana pe axa est-vest (Bulevardul Decebal, Piata Mihail Kogalniceanu, Bulevardul Traian), 

cod SMIS 126604, precum și a cheltuielilor aferente implementării acestuia;  

  - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 

 

 

 

 



 

 37. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.344/28.11.2018 de aprobarea documentației 

tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv a anexei ce cuprinde 

descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiectul  „Reorganizarea coridorului 

principal de mobilitate urbană pe axa est-vest (Bulevardul Decebal – Piața Mihail Kogălniceanu – 

Bulevardul Traian” din municipiul Piatra Neamt;  

  - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

38. HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului „Modernizare coridor integrat de mobilitate est-

vest - Strada Mihai Viteazu”, cod SMIS 126609, precum și a cheltuielilor aferente implementării acestuia;  

  - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

39. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.345/28.11.2018 de aprobarea documentației 

tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv a anexei ce cuprinde 

descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiectul  „Modernizare coridor integrat de 

mobilitate est-vest – Strada Mihai Viteazu”din municipiul Piatra Neamt;  

  - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 

 II. Informări, Întrebări – Interpelări adresate executivului 

 

 

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

prezentei. 

 

 

 

                         Primar,                 Secretar Municipiu, 

                           Dragoş CHITIC                                                     Oana SÂRBU 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 1046 

Din 22.05.2019 
COD F – SAPJ/Ds.II/A2/4 ex./NP/22.05.2019 
 

 


