
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 29.08.2019 – 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. 
                     

                
PRIMAR, 

DRAGOŞ CHITIC 

 

                                                                                                              CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                                                              Secretarul Municipiului, 

                                                                                              OANA SÂRBU 
  
 

 

Nr.  _ 1.643 __ 

Din _22.08.2019 
IIA2/CAM/4 EX/22.08.2019  
Cod F-SAPJ-07 
 



Anexă la Dispoziția Primarului nr. 1.643 din 22.08.2019 

 

Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare a  

Consiliului Local din data de 29.08.2019 

 

I. PROIECTE  DE HOTĂRÂRE: 

 

 1.HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului 

Piatra Neamț, pe anul 2019;  

           - iniţiator – Primar Dragoș Chitic 

2.HOTĂRÂRE pentru rectificarea HCL nr. 390/18.12.2018 privind organizarea 

rețelei școlare a unităților de învățământ din municipiul Piatra Neamț, pentru anul școlar 

2019-2020;  

         - iniţiator – Viceprimar Luminița – Georgeta Vîrlan 

3.HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr. 342 din 28.11.2018 privind 

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 „Reabilitare, modernizare și dotare Colegiul Tehnic de 

Transporturi”, din municipiul Piatra Neamț;  

         - iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu  

 4.HOTĂRÂRE privind aprobarea repartizării unor locuințe; 

           - iniţiator – Viceprimar Luminița – Georgeta Vîrlan 

 5.HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului 

general actualizat corespunzător încheierii actului adițional nr. 2 la contactul de execuție 

lucrări Pod peste pârâul Cuiejdi, strada Erou Rusu, din municipiul Piatra Neamț; 

           - iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

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

Primăriei municipiului Piatra Neamț, aprobate prin HCL nr. 129/24.04.2019; 

    - iniţiator – Primar Dragoș Chitic 

 7.HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului serviciului de iluminat public 

din municipiul Piatra Neamț; 

    - iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

 8.HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației pentru scoaterea la licitație a 

Contractului de delegare de gestiune prin concesiune a serviciului de iluminat public din  

municipiul Piatra Neamț; 

    - iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

 9.HOTĂRÂRE pentru aprobarea Planului de măsuri privind colectarea selectivă 

a deșeurilor generate de Autoritățile Administrației Publice Locale ale Municipiului 

Piatra Neamț; 

    - iniţiator – Viceprimar Luminița – Georgeta Vîrlan  

 10.HOTĂRÂRE privind aprobarea participării Direcției de Asistență Socială a 

Municipiului Piatra Neamț la proiectul ”Lucrători de tineret competitivi pentru tinerii 

vulnerabili”; 

    - iniţiator – Viceprimar Luminița – Georgeta Vîrlan 

11.HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale 

Poliției Locale Piatra Neamț, pe anul 2019;       

    - iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 



12.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 III-a, septembrie-decembrie; 

    - iniţiator – Viceprimar Luminița – Georgeta Vîrlan 

13.HOTĂRÂRE privind încheierea unor parteneriate; 

    - iniţiator – Viceprimar Luminița – Georgeta Vîrlan 

14.HOTĂRÂRE pentru completarea Regulamentului local privind amplasarea 

mijloacelor de publicitate în municipiul Piatra Neamț, aprobat prin HCL 371/2013, cu 

modificările și completările ulterioare; 

    - iniţiator – Primar Dragoș Chitic 

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

construire locuințe individuale, branșamente utilități”, str. Fermelor punct Bancă, 

investitor: S.C. ZOPPI GRUP S.R.L., prin Sandu Florinel; 

    - iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

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

Kirileanu” Neamț a imobilului situat în b-dul Republicii nr. 17, bloc A1; 

    - iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

17.HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii de 

exploatare, reparații și întreținere a centralelor termice, a rețelelor de încălzire, a scărilor 

rulante și a ascensoarelor precum și asigurarea serviciilor de RSVTI; 

    - iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

 18.HOTĂRÂRE pentru dobândirea de către Municipiul Piatra Neamţ a unui bun 

imobil – teren, ca urmare a renunţării la dreptul de proprietate de către S.C. ALGACO 

S.R.L.; 

    - iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

 19.HOTĂRÂRE privind înregistrarea unor investiţii în patrimoniul municipiului 

Piatra Neamţ, domeniul public; 

    - iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

 20.HOTĂRÂRE privind modificarea Regulamentului de organizare și 

funcționare a serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a parcărilor de 

reședință și a parcărilor închiriate instituțiilor publice sau private de pe domeniul public 

și privat al municipiului Piatra Neamț; 

    - iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

 21.HOTĂRÂRE privind inventarul parţial al terenurilor proprietate privată a 

municipiului Piatra Neamţ; 

    - iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

 22.HOTĂRÂRE privind aprobarea unor rapoarte de evaluare și actualizarea 

valorii aportului de capital aprobat prin HCL nr. 59 din 26.02.2019; 

    - iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

23.HOTĂRÂRE pentru aprobarea prelungirii Contractului de prestări servicii nr. 

35.293 din 18.09.2014, încheiat între municipiul Piatra Neamţ şi S.C. Locativserv 

S.R.L., până la organizarea unei noi proceduri de atribuire, dar nu mai mult de 3 luni; 

    - iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

24.HOTĂRÂRE pentru aprobarea prelungirii Contractului de delegare de 

gestiune nr. 46.782 din 06.09.2007, încheiat între municipiul Piatra Neamţ şi S.C. 

Salubritas S.A., până la organizarea unei noi proceduri de atribuire, dar nu mai mult de 

6 luni; 

    - iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 



 25.HOTĂRÂRE privind delegarea de gestiune prin concesiune a Serviciului 

public de administrare a fondului locativ din domeniul public și privat al municipiului 

Piatra Neamț; 

    - iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

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

- iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

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 – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

28.HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al 

municipiului Piatra Neamţ a unor bunuri imobile terenuri și construcții; 

- iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

29.HOTĂRÂRE privind desemnarea viceprimarului care va exercita primul 

calitatea de înlocuitor de drept al primarului;               

    - iniţiator – Primar Dragoș Chitic 

30.HOTĂRÂRE privind închirierea unui spațiu, către Partidul Ader la 

Democrație, Educație și Reconstrucție, cu destinația de sediu al filialei locale, în temeiul 

Legii nr. 334/2006;               

    - iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

 

 

 II.  Informări – Întrebări – Interpelări adresate executivului 
 

 

 

 

 

 

 

 

Secretarul Municipiului, 

Oana SÂRBU 
 


