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ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 

PRIMARUL 

MUNICIPIULUI PIATRA NEAMŢ 

 
 

 

DISPOZIŢIE 

Privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamţ 

în şedinţă ordinară 

 

 

 

Primarul Municipiului Piatra Neamţ 

          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. 39 alin. (1) și (3), art. 63 alin. 1 lit. e), art. 68 alin. 

(1) şi ale art. 115 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

 

DISPUN: 

ART.1 – Se convoacă în sedinţă ordinară Consiliul Local al Municipiului 

Piatra Neamţ, pentru data de 30.04.2014 – ora 16:30, în sala de şedinţe a Primăriei 

municipiului Piatra Neamţ, din str. Ştefan cel Mare nr. 6 – 8, cu următoarele proiecte 

ale ordinei de zi: 

 

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRE:           

          1.HOTĂRÂRE privind declanșarea procedurii de atribuire a 97 autorizații taxi 

pentru realizarea serviciului de transport persoane în regim taxi; 

                - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan 

          2.HOTĂRÂRE  privind stabilirea unor tarife; 

                - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan 

          3.HOTĂRÂRE  privind repartizarea unor locuințe; 

                - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan 

         4.HOTĂRÂRE  pentru modificarea anexei nr. 8 din HCL nr. 305/2013; 

                - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan 
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         5.HOTĂRÂRE  privind aprobarea inventarului parțial al terenurilor proprietate 

privată a municipiului Piatra Neamț; 

                - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan 

         6.HOTĂRÂRE  privind rectificarea bugetului local al municipiului Piatra 

Neamț pe anul 2014; 

                - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan 

         7.HOTĂRÂRE  privind aprobarea execuției bugetare la data de 31.03.2014; 

                - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan 

         8.HOTĂRÂRE  privind completarea HCL nr. 109 din 27.03.2014; 

                - iniţiatori – Consilieri locali: Deaconu Gheorghe, Vîrlan Georgeta, 

Timaru Neculai, Popescu Vasile, Balan Gheorghe 

         9.HOTĂRÂRE  privind aprobarea rapoartelor de evaluare nr. 16.740, nr. 

16.739, nr. 16.738, nr. 16.735, nr. 16.734 și nr. 16.728 din 22.04.2014, stabilirea 

prețurilor de vânzare și vânzarea cabinetelor medicale și a spațiilor în care se 

desfășoară activități conexe ale actului medical; 

                - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan 

          10.HOTĂRÂRE  privind  punerea la dispoziția Comisiei de aplicare a Legii 

nr. 10/2001 a unui teren proprietatea municipiului Piatra Neamț; 

                - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan 

         11.HOTĂRÂRE  privind modificarea anexei la contractul de închiriere nr. 

2446 din 01.05.2012, aprobat prin HCL nr. 136 din 25.04.2012; 

                - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan 

         12.HOTĂRÂRE  privind prelungirea contractelor de închiriere încheiate de 

către municipiul Piatra Neamț cu companiile specializate în servicii de reclamă și 

publicitate; 

                - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan 

         13.HOTĂRÂRE  privind înregistrarea în patrimoniul municipiului Piatra 

Neamț, domeniul public, a unui teren având categoria de drum în suprafață de 122 

mp, situat în continuarea străzii Prelungirea Pepinierei; 

- iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan              

        14.HOTĂRÂRE  privind modificarea contractului de concesionare a serviciului 

public de alimentare cu energie termică prin sistemul SACET nr. 36.819 din 

31.07.2007; 

 - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan    

        15.HOTĂRÂRE  privind înregistrarea în patrimoniul municipiului Piatra 

Neamț, domeniul public, a unor statui monumente de for public; 

 - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan                        

        16.HOTĂRÂRE  privind înregistrarea în patrimoniul municipiului Piatra 

Neamț, a investiției ”Restaurarea și punerea în valoare a zonei istorice și culturale 

Curtea Domnească din municipiul Piatra Neamț - prin amenajări urbanistice, 

amenajări ale circulațiilor pietonale și carosabile – pasaj auto subteran, parcaje 

subterane”; 

 - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan              

        17.HOTĂRÂRE  privind  schimbul de imobile între municipiul Piatra Neamț și 

o persoană juridică; 

 - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan        
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        18.HOTĂRÂRE  privind  aprobarea rapoartelor de evaluare, stabilirea 

prețurilor de piață ale unor bunuri imobile aparținând domeniului privat al 

municipiului Piatra Neamț și vânzarea acestora; 

 - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan        

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

aparatului de specialitate al primarului municipiului Piatra Neamț, pe anul 2014; 

 - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan        

        20.HOTĂRÂRE  privind încheierea unor parteneriate între municipiul Piatra 

Neamț și unele persoane juridice; 

 - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan        

        21.HOTĂRÂRE  privind menținerea construcției pe amplasamentul lucrărilor 

începute Bloc locuințe colective D+P+4E, pe terenul proprietate privată, str. Ecoului 

nr. 3 bis, în vederea intrării în legalitate prin obținerea autorizației de construire; 

 - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan        

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

Centrului Social Pietricica; 

 - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan        

 

 II. Intrebări – Interpelări adresate executivului 

 

ART. 2 – Secretarul Municipiului Piatra Neamţ va asigura aducerea la 

cunoştinţă publică a prezentei. 

 

Primar,      Secretarul Municipiului, 

         Gheorghe  ŞTEFAN            Florin FECIC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

Nr.            819                                                                  

Din      23.04.2014                                                                    

COD F – SAPL 
 


