
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 lit.a²), art. 135 alin. 1, alin. 

3 și alin.4 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

 

DISPUN: 
 

 

Art.1 – Se convoacă în ședinţă ordinară Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamţ, pentru data 

de 27.08.2020 – ora 12:00, desfășurată on-line prin intermediul aplicației ZOOM, 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 Consiliului 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.  __1358_ __ 

Din _20.08.2020 
SAPJ/Ds.II/NP/4 ex/ 20.08.2020  

 



 

Anexă la Dispoziția Primarului nr. 1358 din 20.08.2020 

 

 

Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare a  

Consiliului Local din data 27.08.2020 

 

 

I. PROIECTE  DE HOTĂRÂRE: 

  

 1.HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Piatra Neamț, pe 

anul 2020; 

         - iniţiator – Primar Dragoș Chitic 

 2.HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.153/24.04.2019 privind aprobarea documentației 

tehnico-economici (faza DALI, conform HG nr.907/2016) și a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv 

descrierea investiției din DALI pentru proiectul: ”Regenerare urbană a coridorului secundar de mobilitate 

pe axa est-vest – Etapa I (Bulevardul 9 Mai – Strada Dimitrie Leonida din Piatra Neamț)”;  

         - iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

 3.HOTĂRÂRE privind repartizarea unor locuințe;  

           - iniţiator – Viceprimar Luminița-Georgeta Vîrlan 

 4.HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației pentru delegarea gestiunii activității de curățarea 

și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de 

îngheț - parte componentă a serviciului de salubrizare în municipiul Piatra Neamț; 

    - iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

 5.HOTĂRÂRE privind încheierea contractului pentru extinderea rețelei de distribuție gaze 

naturale strada Aleea Valea Albă și participarea la cofinanțarea obiectivului de investiție Extindere rețea 

distribuție de gaze naturale strada Aleea Valea Albă, cu lungimea de 1.030 m, din municipiul Piatra 

Neamț, județul Neamț; 

    - iniţiator – Primar Dragoș Chitic 

 6.HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului anual de ordine și siguranță publică a municipiului 

Piatra Neamț; 

    - iniţiator – Primar Dragoș Chitic 

 7.HOTĂRÂRE privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției de Asistență 

Socială a Municipiului Piatra Neamț, aprobate prin  HCL nr.27 din 30.01.2020; 

    - iniţiator – Viceprimar Luminița Georgeta Vîrlan 

8.HOTĂRÂRE privind inventarul parţial al terenurilor proprietate privată a municipiului Piatra 

Neamţ; 

    - iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

 9.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 

 10.HOTĂRÂRE pentru dobândirea de către Municipiul Piatra Neamţ a unui bun imobil – teren, 

ca urmare a renunţării la dreptul de proprietate de către KAUFLAND România societate în comandită; 

    - iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

 11.HOTĂRÂRE privind prelungirea cu 5 ani a perioadei de dare în folosință gratuită, către 

Autoritatea Electorală Permanentă, Filiala Nord-Est, Biroul Județean Neamț, a spațiului din incinta 

Complexului Comercial Mall Forum Center; 

    - iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

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

prin licitaţie publică a bunului imobil aparţinând domeniului privat al municipiului Piatra Neamţ, în 

suprafață de 71 mp, situat în str. Mihai Viteazu f.n.; 

    - iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

 13.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 – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 



 14.HOTĂRÂRE pentru aprobarea Raportului de activitate al S.C. PUBLISERV S.A., pentru anul 

2019 ; 

    - iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

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

Neamţ a bunului imobil, situat în str. Dimitrie Ernici nr. 3, parter, identificat prin NC 65184-C1-U1; 

    - iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

 16.HOTĂRÂRE privind darea în folosință gratuită, către Instituția Prefectului – Județul Neamț, a 

Sălii de antrenamente din cadrul Sălii Polivalente din municipiul Piatra Neamț; 

    - iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

 17.HOTĂRÂRE privind privind darea în folosință gratuită, către Parohia ”Cuvioasa Parascheva”, 

a unei suprafețe de teren situată pe str. Mihai Viteazu nr. 15, zona bl. B27; 

    - iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

 18.HOTĂRÂRE privind stabilirea valorii de inventar și vânzarea bunului imobil apartament nr. 

12, situat în str. Clement Pompiliu nr. 2, bl. 2, et. 3, obiectiv de investiție proprietate privată a statului – 

locuință ANL și a terenului cotă parte indiviză aferent acestuia, proprietate privată a municipiului Piatra 

Neamț; 

    - iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

 19.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 

 20.HOTĂRÂRE privind închirierea prin licitație publică a unei suprafețe de teren, în vederea 

amplasării unui panou publicitar; 

    - iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

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

organizare, funcţionare şi administrare a cimitirelor umane din municipiul Piatra Neamţ, pentru anul 

2019; 

    - iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

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

domeniul public; 

    - iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

 23.HOTĂRÂRE privind închirierea prin licitație publică a unor terenuri, situate în fața spațiilor 

cu altă destinație decât cea de locuință în vederea amenajării de alei acces; 

    - iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

 24.HOTĂRÂRE privind acordarea unor facilități la plata taxei și a chiriei datorate pentru 

ocuparea domeniului public cu panouri publicitare; 

    - iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

 25.HOTĂRÂRE privind dezlipirea în două loturi a documentaţiei cadastrale identificată prin NC 

67111, CF 67111; 

    - iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

 26.HOTĂRÂRE privind modificarea anexelor la HCL nr. 196 din 23.07.2020 pentru actualizarea 

contractelor cadru de închiriere pentru suprafețele cu destinația de locuințe ce aparțin fondului locativ din 

domeniul public și privat al municipiului Piatra Neamț; 

    - iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

 27.HOTĂRÂRE privind aprobarea inventarului bunurilor din domeniul public și privat al 

municipiului Piatra Neamț la data de 31.12.2019; 

    - iniţiator – Primar Dragoș Chitic 

       28.HOTĂRÂRE privind încheierea unui parteneriat cu Colegiul Național de Informatică Piatra 

Neamț; 

    - iniţiator – Viceprimar Luminița Vîrlan 

 

 II.  Informări – Întrebări – Interpelări adresate executivului 
 

 

Secretarul General al Municipiului, 

Oana SÂRBU 


