
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 

PRIMARUL 

MUNICIPIULUI PIATRA NEAMŢ 

 
DISPOZIŢIE 

 

Pentru modificarea Dispoziției Primarului nr.1615 din 06.10.2020 

privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamţ 

în şedinţă extraordinară 

 

 
          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.2 lit.a), art.134 alin.1 lit. a), alin.3 lit.b), alin.5,                    

art. 135 alin. 1, alin. 3 și alin. 4 din OUG nr. 57/2019  privind Codul administrativ; 

 

 

DISPUN: 
 

 

 Art.1 – Se modifică anexa la Dispoziția Primarului nr.1615 din 06.10.2020 privind convocarea 

Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamţ în şedinţă extraordinară, în sensul înlocuirii anexei cu 

anexa la prezenta. 

Art.2 – Secretarul General al Municipiului Piatra Neamţ va asigura aducerea la cunoştinţă 

publică a prezentei. 
                     

                
P.PRIMAR, 

VICEPRIMAR, 

BOGDAN GAVRILESCU 

 

 

                                                                                                              CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                                                      Secretarul General al  Municipiului, 

                                                                                              OANA SÂRBU 

 

 

 
 

Nr.  _1621___                                                

Din _08.10.2020                                   
SAPJ/Ds.II/NP/4 ex/08.10.2020 
 

Întocmit, 

Insp. Nicoleta Poețelea 



 

 

 
 

 

 
 

Anexă la Dispoziția Primarului nr. 1621 din  08.10.2020 

 

 

Proiectele ordinii de zi a ședinței extraordinare a  

Consiliului Local din data de 09.10.2020 

 

 

I. PROIECTE  DE HOTĂRÂRE: 

 

1.HOTĂRÂRE privind aprobarea execuției bugetare la data de 30.09.2020; 

      - iniţiator – Viceprimar – Bogdan Gavrilescu 

2.HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului 

Piatra Neamț, pe anul 2020; 

           - iniţiator – Viceprimar – Bogdan Gavrilescu 

3.HOTĂRÂRE privind darea în folosință gratuită către Instituția Prefectului-

Județul Neamț, a Sălii Polivalente din Municipiul Piatra Neamț, str. Mihai Viteazul, nr. 

45-47, pe durata acțiunilor de organizare a alegerilor parlamentare din anul 2020; 

           - iniţiator – Viceprimar – Bogdan Gavrilescu 

4.HOTĂRÂRE privind  darea în administrare a imobilului Centrul social pentru 

persoane defavorizate din str. Nufărului nr.10, bl.B13, către Direcția de Asistență 

Socială, pentru o perioadă de 49 de ani, în vederea înființării ”Centrului de zi – Primii 

pași”; 

           - iniţiator – Viceprimar – Bogdan Gavrilescu 

5.HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr. 344/28.11.2018 privind aprobarea 

documentației tehnico-economice (faza DALI, conform HG nr. 907/2016) și a 

indicatorilor tehnico-economici, inclusiv descrierea investiției din DALI pentru 

proiectul „Reorganizarea coridorului principal de mobilitate urbana pe axa est-vest 

(Bulevardul Decebal – Piața Mihail Kogălniceanu – Bulevardul Traian)” din municipiul 

Piatra Neamț; 

           - iniţiator – Viceprimar – Bogdan Gavrilescu 

  

 

 

 II.  Informări – Întrebări – Interpelări adresate executivului 
 

 

Secretarul General al Municipiului, 

Oana SÂRBU 

 

 

 


