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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 29.06.2016 – ora 15:00, 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 aprobarea desfăşurării unei proceduri de achiziţie pentru 
contractarea de prestări servicii de gestionare a stadionului municipal „Ceahlăul”; 
                          - iniţiator – Viceprimar Vasile POPESCU 
          2.HOTĂRÂRE privind recalcularea chiriilor unităţilor locative din blocurile ANL 
aflate în administrarea directă a municipiului Piatra Neamţ; 
                - iniţiator – Viceprimar Vasile POPESCU 
          3.HOTĂRÂRE  privind aprobarea inventarului partial al terenurilor, proprietatea 
privată a municipiului Piatra Neamţ; 
                - iniţiator – Viceprimar Vasile POPESCU 
          4.HOTĂRÂRE privind aprobarea unor Rapoarte de evaluare, stabilirea preţurilor de 
piaţă şi vânzarea unor bunuri imobile aparţinând domeniului privat al municipiului Piatra 
Neamţ – teren cotă parte indiviză; 
 - iniţiator – Viceprimar Vasile POPESCU 
          5.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 Vasile POPESCU 
 
         6.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; 
 - iniţiator – Viceprimar Vasile POPESCU 



          7.HOTĂRÂRE  privind transmiterea unor bunuri imobile, terenuri, din domeniul public 
al municipiului Piatra Neamţ şi din administrarea Consiliului Local al municipiului Piatra 
Neamţ, în domeniul public al judeţului Neamţ şi în administrarea Consiliului Judeţean Neamţ 
prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului;  
                          - iniţiator – Viceprimar Vasile POPESCU 
          8.HOTĂRÂRE privind înregistrarea unor investiţii în patrimoniul municipiului Piatra 
Neamț; 
                          - iniţiator – Viceprimar Vasile POPESCU 
          9.HOTĂRÂRE privind completarea contractului nr. 32.839 din 04.08.2015; 
                          - iniţiator – Viceprimar Vasile POPESCU 
          10.HOTĂRÂRE  privind dezlipirea documentaţiei cadastrale identificată prin NC 
59137; 
                          - iniţiator – Viceprimar Vasile POPESCU 
           11.HOTĂRÂRE privind abrogarea HCL nr. 194 din 08.06.2012; 
                          - iniţiator – Viceprimar Vasile POPESCU 
           12.HOTĂRÂRE privind transmiterea în folosinţă gratuită a unui spaţiu, din incinta 
Complexului Mall Forum Center, situat în str. Cuejdi, nr. 1B, către Agenţia Naţională pentru 
Locuinţe – Oficiul Regional pentru Locuinţe Nord-Est; 
                          - iniţiator – Viceprimar Vasile POPESCU 
           13.HOTĂRÂRE privind atribuirea a 39 autorizaţii taxi, tansportatorilor autorizaţi 
participanţi în cadrul procedurii de atribuire, pentru realizarea serviciului de transport persoane 
în regim de taxi  ; 
                          - iniţiator – Viceprimar Vasile POPESCU 
           14.HOTĂRÂRE privind completarea valorilor de inventar ale bunurilor aparținând 
unităților de învățământ preuniversitar; 
                - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoș CHITIC          
           15.HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr. 61/2008 pentru aprobarea 
Regulamentului privind regimul finanţãrilor nerambursabile din bugetul local al municipiului 
Piatra Neamţ alocat pentru activitãţi nonprofit de interes local şi a mãsurilor sale de aplicare; 
                     - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoș CHITIC 
           16.HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr. 21/2016 privind constituirea Comisiei de 
evaluare si selectionare a proiectelor cu finantare nerambursabila si a proiectelor de parteneriat 
de interes local alocate de la bugetul local pentru anul 2016; 
                - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoș CHITIC         
  
             II. Intrebări – Interpelări adresate executivului 
 

ART. 2 – Secretarul Municipiului Piatra Neamţ va asigura aducerea la cunoştinţă 
publică a prezentei. 
 

 p. Primar,     Secretarul Municipiului, 
         VICEPRIMAR DESEMNAT,                   Florin FECIC 
                 Dragoș CHITIC 
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