
ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ 

PRIMARUL
MUNICIPIULUI PIATRA NEAMŢ 

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, cu modificările 
și completările ulterioare; 

DISPUN:

Art.1 – Se convoacă în ședinţă extraordinară Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamţ, 
pentru data de 07.09.2020 – 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 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. _1429__
Din _02.09.2020
SAPJ/Ds.II/NP/4 ex/02.09.2020



Anexă la Dispoziția Primarului nr.1429  din  02.09.2020 

Proiectele ordinii de zi a ședinței extraordinare a  
Consiliului Local din data de 07.09.2020

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.186/23.07.2020 privind stabilirea

unor măsuri în vederea organizării serviciilor acordate în unitățile de educație timpurie 
antepreșcolară, în ciclul antepreșcolar 2020-2021, pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu 
SARS – CoV-2;

- iniţiator – Primar Dragoș Chitic 
 3.HOTĂRÂRE privind aprobarea Acordului de Parteneriat încheiat între

Direcția de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț, Fundația Sf. Ioan Calabria – 
Răcăciuni și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, în 
cadrul proiectului ”SUPORT – Servicii integrate pentru deprinderi de viață     
independentă”; 

  - iniţiator – Primar Dragoș Chitic 
4.HOTĂRÂRE privind aprobarea Acordului de Sprijin încheiat între Direcția de 

Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț și Ministerul Muncii și Protecție Socială, 
în cadrul proiectului ”Sprijin pentru persoanele vulnerabile în contextul epidemiei
COVID -19”;

- iniţiator – Primar Dragoș Chitic 

II.  Informări – Întrebări – Interpelări adresate executivului

Secretarul General al Municipiului,
Oana SÂRBU



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 17.09.2020 – 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. _1466__ __
Din _10.09.2020
SAPJ/Ds.II/NP/4 ex/ 10.09.2020



Anexă la Dispoziția Primarului nr. 1466  din 10.09.2020 

Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare a  
Consiliului Local din data 17.09.2020

I. PROIECTE  DE HOTĂRÂRE: 

1.HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.209/27.08.2020 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 
2.HOTĂRÂRE privind aprobarea repartizării unor locuințe;  

- iniţiator – Viceprimar Luminița-Georgeta Vîrlan 
3.HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de 

specialitate al primarului municipiului Piatra Neamț, pe anul 2020;  
  - iniţiator – Primar Dragoș Chitic 

4.HOTĂRÂRE privind darea în folosință gratuită, către Parohia ”Sfinții Părinți Ioachim și Ana”, 
a unui bun imobil situat în Aleea Plaiului f.n., în vederea înființării unei cantine sociale; 

  - iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 
5.HOTĂRÂRE privind asocierea UAT Municipiul Piatra Neamț cu SC Kaufland România SCS 

pentru construire prelungire strada Uzinei până la intersecția cu str. Aurel Vlaicu; 
  - iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

6.HOTĂRÂRE privind încheierea unor contracte de prestări servicii pentru funcționarea Pârtiei 
de schi, în perioada sezonului de iarnă 2020-2021; 

  - iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 
7.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 – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 
8.HOTĂRÂRE privind înregistrarea unor investiţii în patrimoniul municipiului Piatra Neamţ, 

domeniul public;
  - iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

9.HOTĂRÂRE privind alegerea Președintelui de ședință; 

II. Informări – Întrebări – Interpelări adresate executivului 

Secretarul General al Municipiului,
Oana SÂRBU
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