
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 27.02.2020 – 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. _523 __
Din _20.02.2020
SAPJ/Ds.II/NP/4 ex/20.02.2020



Anexă la Dispoziția Primarului nr.523 din 20.02.2020 

Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare a  
Consiliului Local din data de 27.02.2020

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 aprobarea numărului de burse, tipul și cuantumul acestora, în vederea 

acordării elevilor din învățământul preuniversitar de stat al municipiului Piatra Neamț, pentru anul 
2020;

- iniţiator – Viceprimar Luminița Georgeta Vîrlan 
3.HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.385 din 18.12.2019 privind organizarea rețelei 

școlare a unităților de învățământ din municipiul Piatra Neamț, pentru anul școlar 2020-2021;  
- iniţiator – Viceprimar Luminița Georgeta Vîrlan 

4.HOTĂRÂRE pentru rectificarea HCL nr.337 din 26.11.2015 privind completarea valorii de
inventar a unui imobil dat în administrarea unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul 
Piatra Neamț, cu modificările și completările ulterioare; 

  - iniţiator – Viceprimar Luminița Georgeta Vîrlan 
5.HOTĂRÂRE privind completarea valorii de inventar a unor clădiri date în administrarea 

învățământului preuniversitar de stat din municipiul Piatra Neamț;  
  - iniţiator – Viceprimar Luminița Georgeta Vîrlan 

6.HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Salubritas SA pentru 
anul 2020;

  - iniţiator – Primar Dragoș Chitic 
7.HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Parking SA pentru 

anul 2020;
  - iniţiatori – Primar Dragoș Chitic 

8.HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Locativserv SRL 
pentru anul 2020;

  - iniţiator – Primar Dragoș Chitic 
9.HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume de bani din capitolul 67.02 - ”Cultură, recreere și 

religie”;
  - iniţiator – Viceprimar Luminița Georgeta Vîrlan 

10.HOTĂRÂRE privind acordarea post-mortem a titlului de ”Cetățean de onoare” al 
municipiului Piatra Neamț, doctorului în istorie Gheorghe Dumitroaia; 

  - iniţiator – Primar Dragoș Chitic 
11.HOTĂRÂRE privind încheierea unor parteneriate;

  - iniţiator – Viceprimar Luminița Georgeta Vîrlan 
12.HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului, precum și a cheltuielilor aferente 

implementării proiectului ”Reabilitare și modernizare transport ecologic”, cod SMIS 127035; 
  - iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

13.HOTĂRÂRE privind aprobarea repartizării unor locuințe; 
- iniţiator – Viceprimar Luminița Georgeta Vîrlan 

14.HOTĂRÂRE pentru completarea HCL nr.332 din 24.10.2019 privind aprobarea emiterii de
acte administrative fiscale, fără semnătura persoanelor împuternicite și fără ștampila organului fiscal 
local;

- iniţiator – Primar Dragoș Chitic 



15.HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.196/21.07.2016 privind stabilirea componenței 
comisiei locale de ordine publică a municipiului Piatra Neamț, cu modificările și completările 
ulterioare;

- iniţiator – Primar Dragoș Chitic 
16.HOTĂRÂRE privind încheierea unui Acord de parteneriat între municipiul Piatra Neamț, 

Direcția de Asistență Socială și Asociația Future; 
- iniţiator – Viceprimar Luminița Georgeta Vîrlan 

17.HOTĂRÂRE privind stabilirea Planului de acțiune privind serviciile sociale administrate și 
finanțate din bugetul local, pentru anul 2020; 

- iniţiator – Viceprimar Luminița Georgeta Vîrlan 
18.HOTĂRÂRE privind modificarea regulamentului de organizare și funcționare a serviciului 

social Adăpostul de noapte, aprobat prin HCL nr.214 din 24.08.2017; 
- iniţiator – Viceprimar Luminița Georgeta Vîrlan 

19.HOTĂRÂRE privind modificarea regulamentului de organizare și funcționare a serviciului 
social de zi Cantina Socială, aprobat prin HCL nr.313 din 24.11.2016; 

- iniţiator – Viceprimar Luminița Georgeta Vîrlan 
20.HOTĂRÂRE privind modificarea regulamentului de organizare și funcționare a serviciului 

social Îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice din municipiul Piatra Neamț, aprobat prin HCL 
nr.212 din 24.08.2017;

- iniţiator – Viceprimar Luminița Georgeta Vîrlan 
  21.HOTĂRÂRE privind modificarea regulamentelor de organizare și funcționare ale serviciilor 

sociale din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț,  aprobate prin HCL nr.42 din 
26.02.2016;

- iniţiator – Viceprimar Luminița Georgeta Vîrlan 
22.HOTĂRÂRE pentru abrogarea HCL nr. 35 din 30.01.2020 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 
23.HOTĂRÂRE privind completarea inventarului aprobat prin HGR nr. 1356/2001 privind

atestarea domeniului public al municipiului Piatra Neamţ; 
- iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

24.HOTĂRÂRE privind concesionarea directă a terenului, în suprafață de 48 mp, situat în str. 
Mihai Eminescu nr. 8, bl. D5, sc. A, pentru extindere birou notarial;

- iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 
 25.HOTĂRÂRE pentru dobândirea de către Municipiul Piatra Neamţ a unor bunuri imobile – 

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

- iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 
26.HOTĂRÂRE privind gestiunea directă a Serviciului public de administrare, întreținere și 

exploatare a fondului locativ din domeniul public și privat al municipiului Piatra Neamț și domeniul 
privat al statului de către Municipiul Piatra Neamț; 

- iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 
27.HOTĂRÂRE privind închirierea prin licitație publică a unor bunuri imobile situate în 

incinta Ștrandului Municipal; 
- iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

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

- iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 
29.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 

30.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 



31.HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat a bunului imobil
teren în suprafață de 37 mp, situat în str. 1 Decembrie 1918 nr. 9, bl. A14, sc. C și concesionarea 
directă către Agenția CEC BANK S.A. nr. 2;

- iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 
32.HOTĂRÂRE privind darea în folosință gratuită către Școala Postliceală Sanitară Piatra 

Neamț, a imobilului în suprafață totală de 681 mp, situat în corpul B al Colegiului Național Calistrat 
Hogaș, str. Alexandru cel Bun nr. 19bis; 

- iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 
33.HOTĂRÂRE privind transmiterea în administrare către Direcția Taxe și Impozite a unor 

spații din incinta Complexului Comercial Mall Forum Center, situat în str. Cuejdi nr. 1B, în vederea 
stabilirii sediului și arhivei;

- iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 
34.HOTĂRÂRE privind concesionarea prin licitație publică a serviciului public de gestionare 

a câinilor fără stăpân din municipiul Piatra Neamț;
- iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

35.HOTĂRÂRE privind închirierea prin licitație publică a bazei sportive ce aparține 
Stadionului Municipal Ceahlăul Piatra Neamț, pentru echipe de până la liga a-3-a, inclusiv liga 1 și  
liga 2.

- iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 
36.HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.396 din 18.12.2019 privind stabilirea criteriilor

de acordare a gratuităților pe mijloacele de transport în comun, începând cu anul 2020.  
- iniţiator – Viceprimar Luminita Georgeta Vîrlan 

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 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.4, 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 07.02.2020 – ora 13:00, în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Piatra Neamţ, din 
str. Ştefan cel Mare nr. 6 – 8. 

Art.2 – Proiectul de hotărâre este cuprins 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. _452_____
Din _07.02.2020
SAPJ/Ds.II/NP/4 ex/07.02.2020

Întocmit,
Șef S.A.P.J., 

Nicoleta Poețelea 



Anexă la Dispoziția Primarului nr.452  din 07.02.2020 

Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare a  
Consiliului Local din data de 07.02.2020

I. PROIECT  DE HOTĂRÂRE: 

 1.HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului bugetului general centralizat al
municipiului Piatra Neamț, pe anul 2020; 

  - iniţiator – Primar - Dragoș Chitic 

II.  Informări – Întrebări – Interpelări adresate executivului

Secretarul General al Municipiului,
Oana SÂRBU
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