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DISPOZIŢIE 

 

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 convoacă în ședinţă extraordinară Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamţ, 

pentru data de 12.03.2020 – 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 General al Municipiului Piatra Neamţ va asigura aducerea la cunoştinţă 

publică a prezentei. 
                     

                
PRIMAR, 

DRAGOŞ CHITIC 

 

 

                                                                                                              CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                                                      Secretarul General al  Municipiului, 

                                                                                              OANA SÂRBU 
 

Nr.  _616__ 

Din _06.03.2020 
SAPJ/Ds.II/NP/4 ex/06.03.2020 
 

 
 

Întocmit, 

Șef SAPJ, 

Nicoleta Poețelea 



Anexă la Dispoziția Primarului nr.616  din  06.03.2020 

 

Proiectele ordinii de zi a ședinței extraordinare a  

Consiliului Local din data de 12.03.2020 

 

I. PROIECTE  DE HOTĂRÂRE: 

 

1.HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului 

Piatra Neamț, pe anul 2020  

      - iniţiator – Primar Dragoș CHITIC 

  2.HOTĂRÂRE privind asocierea U.A.T. Piatra Neamț cu SC Kaufland 

România SCS pentru construire acces centru comercial, str. Bistriței intersecție cu 

str.Aurel Vlaicu; 

           - iniţiator – Viceprimar – Bogdan GAVRILESCU 

 3.HOTĂRÂRE privind schimbarea destinației unor bunuri imobile aflate în 

proprietatea publică a municipiului Piatra Neamț; 

         - iniţiator – Viceprimar – Bogdan GAVRILESCU 

 4.HOTĂRÂRE privind aprobarea Notei de negociere nr.6068 din 25.02.2020, 

încheiată între Comisia de negociere constituită la nivelul municipiului Piatra Neamț și 

SC Publiserv SA; 

         - iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu  

 5.HOTĂRÂRE privind concesionarea prin licitație publică a bunului imobil-

teren, aparținând municipiului Piatra Neamț, Dealul Cozla, în suprafață de 199 mp, în 

vederea amenajării de tiroliene suspendate, platforme plecare-sosire, platformă aeriană, 

zonă copii; 

         - iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu  

 6.HOTĂRÂRE privind aprobarea subcontractării unor lucrări de reparații 

curente, care fac obiectul contractului de concesiune nr.2719 din 29.01.2002, actualizat, 

încheiat între municipiul Piatra Neamț și SC Publiserv SA; 

         - iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

 7.HOTĂRÂRE privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea lucrărilor de 

amenajare și întreținere spații verzi, aferente Contractului de Concesiune 

nr.18684/10.12.1999 actualizat, încheiat între S.C. C.M.I. URBAN S.A. si Municipiul 

Piatra Neamt;  

         - iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

 8.HOTĂRÂRE privind asocierea municipiului Piatra Neamț cu Direcției de 

Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț, în vederea punerii în aplicare a 

prevederilor Hotărârii nr.5/2020 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență 

Neamț;  

         - iniţiator – Primar Dragoș Chitic 

 

 II.  Informări – Întrebări – Interpelări adresate executivului 
 

 

 

Secretarul General al Municipiului, 

Oana SÂRBU 

 

 


