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

DISPUN:

Art.1 – Se convoacă în ședinţă ordinară Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamţ, pentru 
data de 30.01.2020 – 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. _ 86__
Din _23.01.2020
SAPJ/Ds.II/NP/4 ex/23.01.2020



Anexă la Dispoziția Primarului nr.86 din 23.01.2020 

Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare a  
Consiliului Local din data de 30.01.2020

I. PROIECTE  DE HOTĂRÂRE: 

 1.HOTĂRÂRE privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al d-lui 
Paul Pintilie;

  - iniţiator – Primar Dragoș Chitic 
2.HOTĂRÂRE privind validarea mandatului de consilier local al d-nei Aurora Ene;

- iniţiator – Primar Dragoș Chitic 
3.HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.182/2016 privind organizarea comisiilor de

specialitate pe principalele domenii de activitate, cu modificările și completările ulterioare;  
- iniţiator – Primar Dragoș Chitic 

4.HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.189/2016 privind desemnarea reprezentanților  
Consiliului Local în cadrul Consiliilor de Administrație ale unităților de învățământ de pe raza 
municipiului Piatra Neamț, cu modificările și completările ulterioare; 

  - iniţiator – Primar Dragoș Chitic 
5.HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.190/2016 privind împuternicirea consilierilor

locali să reprezinte interesele municipiului Piatra Neamț în societățile comerciale, la care municipiul 
Piatra Neamț este asociat sau acționar, cu modificările și completările ulterioare;  

  - iniţiator – Primar Dragoș Chitic 
6.HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.158 din 24.04.2019 privind constituirea comisiei

de evaluare și selecționare a proiectelor cu finanțare nerambursabilă și a proiectelor de parteneriat de 
interes local;

  - iniţiator – Viceprimar Luminița Georgeta Vîrlan 
7.HOTĂRÂRE privind acordarea post-mortem a titlului de ”Cetățean de onoare” al 

municipiului Piatra Neamț, domnului antrenor emerit Paul PINTILIE;
  - iniţiatori – Grupul consilierilor locali PNL 

8.HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.197/2016 privind stabilirea componenței comisiei 
sociale a Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamț, cu modificările și completările ulterioare;  

  - iniţiator – Primar Dragoș Chitic 
9.HOTĂRÂRE pentru rectificarea HCL nr.225/17.07.2019 privind aprobarea proiectului,

precum și a cheltuielilor aferente implementării proiectului ”Reabilitarea/modernizarea unui centru 
multifuncțional în zona Subdărmanești – Cinematograful Cozla”/ cod SMIS 128040; 

  - iniţiator – Primar Dragoș Chitic 
10.HOTĂRÂRE pentru rectificarea HCL nr.228/17.07.2019 privind aprobarea proiectului,

precum și a cheltuielilor aferente implementării proiectului ”Reabilitare, modernizare și dotare 
Grădinița cu program prelungit nr.6”/ cod SMIS 126424; 

  - iniţiator – Primar Dragoș Chitic 
11.HOTĂRÂRE pentru completarea HCL nr.4 din 08.01.2020 privind utilizarea în anul 2020

a excedentului bugetar înregistrat la 31 decembrie 2019;
  - iniţiator – Primar Dragoș Chitic 

12.HOTĂRÂRE privind alocarea unor sume de bani din capitolul 67.02 - ”Cultură, recreere și 
religie”;

  - iniţiator – Viceprimar Luminița Georgeta Vîrlan 
13.HOTĂRÂRE privind stabilirea cuantumului și plata cotizațiilor anuale ale Municipiului 

Piatra-Neamț către asociațiile din care face parte, pentru anul 2020; 
- iniţiator – Viceprimar Luminița Georgeta Vîrlan 

14.HOTĂRÂRE privind încheierea unor parteneriate;
- iniţiator – Viceprimar Luminița Georgeta Vîrlan 

15.HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr.338 din 28.11.2018, actualizată; 
- iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

16.HOTĂRÂRE privind aprobarea repartizării unor locuințe; 



- iniţiator – Viceprimar Luminița Georgeta Vîrlan 
17.HOTĂRÂRE privind includerea în bugetul municipiului Piatra Neamț pe anul 2020 a 

sumei necesare pentru întreținerea anuală a obiectivului ”Îndiguire maluri râu Bistrița în zona 
întregului ansamblu de management al deșeurilor situat în anexa Vânători”/RO0015, finanțat în cadrul 
mecanismului financiar SEE;

- iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 
18.HOTĂRÂRE privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale 

din cadrul aparatului de specialitate al primarului și din serviciile publice din subordinea Consiliului 
Local al municipiului Piatra Neamț, pentru anul 2020; 

- iniţiator – Primar Dragoș Chitic 
19.HOTĂRÂRE privind aprobarea contribuției lunare de întreținere pentru persoanele 

vârstnice îngrijite în Centrul Social Pietricica, pentru anul 2020;
- iniţiator – Viceprimar Luminița Georgeta Vîrlan 

20.HOTĂRÂRE privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției de 
Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț; 

- iniţiator – Viceprimar Luminița Georgeta Vîrlan 
  21.HOTĂRÂRE privind aprobarea participării Direcției de Asistență Socială a municipiului 

Piatra Neamț, în calitate de partener, în cadrul proiectului ”Servicii integrate pentru dobândirea unei 
vieți independente și responsabile a tinerilor instituționalizați”; 

- iniţiator – Viceprimar Luminița Georgeta Vîrlan 
22.HOTĂRÂRE  pentru actualizarea Regulamentului local privind amplasarea și autorizarea 

mijloacelor de publicitate în municipiul Piatra Neamț, aprobat prin HCL 371/2013, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 
23.HOTĂRÂRE privind scoaterea la licitație publică, în vederea închirierii, a unor spații din 

incinta Complexului Comercial Mall Forum Center;
- iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

 24.HOTĂRÂRE pentru aprobarea prelungirii Contractului de prestări servicii pază nr. 2.234 
din 28.01.2019, încheiat între municipiul Piatra Neamţ şi S.C. SGPI SECURITY FORCE S.R.L., cu 
modificările și completările ulterioare; 

- iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 
25.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 
26.HOTĂRÂRE pentru aprobarea Raportului de evaluare privind lucrările de investiții 

executate la imobilul Spațiu comercial – Piața Mărăței, situat în str. Progresului f.n.; 
- iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

27.HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului de evaluare, stabilirea preţului de piaţă şi 
vânzarea directă a bunului imobil aparţinând domeniului privat al municipiului Piatra Neamţ, situat în 
str. Nufărului nr. 28, bl. N4 – teren cotă parte indiviză; 

- iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 
28.HOTĂRÂRE pentru aprobarea Raportului de evaluare, stabilirea preţului de piaţă şi 

vânzarea directă a unui bun imobil – teren, aparţinând domeniului privat al municipiului Piatra Neamţ, 
situat în Piața Mihail Kogălniceanu nr. 8;

- iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 
29.HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a spațiilor disponibile 

excedentare din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Piatra Neamț;
- iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

30.HOTĂRÂRE privind înregistrarea unor investiţii în patrimoniul municipiului Piatra Neamţ, 
domeniul public;

- iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 
31.HOTĂRÂRE privind inventarul parţial al terenurilor proprietate privată a municipiului 

Piatra Neamţ;
- iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 



32.HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 2 din HCL nr. 266 din 29.08.2019 privind aprobarea
încheierii unui contract de prestări servicii de exploatare, reparații și întreținere a centralelor termice, a 
rețelelor de încălzire, a scărilor rulante și a ascensoarelor precum și asigurarea serviciilor R.S.V.T.I.; 

- iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 
33.HOTĂRÂRE privind asocierea Municipiului Piatra Neamţ cu Complexul Muzeal Județean 

Neamț și Protopopiatul Piatra Neamț, în vederea amplasării unui monument comemorativ în parcul 
Ștefan cel Mare;

- iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 
34.HOTĂRÂRE privind concesionarea prin licitație publică a bunului imobil – teren, în 

suprafață de 3.756 mp, situat în str. Izvoare nr. 82, în vederea construirii unei hale cu destinația de 
fabrică de ambalaje 100% biodegradabile;

- iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 
35.HOTĂRÂRE privind aprobarea participării municipiului Piatra Neamț în cadrul 

Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară 2, Obiectivul specific 
2.1., cu proiectul ”Dezvoltarea capacității de planificare strategică și implementarea unui sistem 
informatic integrat în municipiul Piatra Neamț” 

- iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

II.  Informări – Întrebări – Interpelări adresate executivului

Secretarul General al Municipiului,
Oana SÂRBU
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