STATUTUL MUNICIPIULUI PIATRA NEAMŢ

ART.1
In conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 53 / 2002, Consiliul
Local al Municipiului Piatra Neamţ aprobă Statutul Municipiului Piatra Neamţ prin
hotărarea Consiliului Local nr. 334 din data de 22.12.2005 .
ART.2
a) Delimitarea teritorială, relief, climă

Municipiul Piatra Neamţ, reşedinţa judeţului Neamţ, este situat în partea de est
a ţării, la limita nordică a zonei centrale a Moldovei şi ocupă un loc central pe harta
judeţului Neamţ .
Municipiul Piatra Neamţ este străbătut de râul Bistriţa şi pârâul Cuejdi,
ocupând zona de confluenţă a acestora şi constituie un important punct de reper pe
calea ferată Bacău – Bicaz.
Municipiul Piatra Neamţ se întinde pe o suprafaţă de 7743 ha, iar cea a
intravilanului este de 2057 ha. Zona periurbană a municipiului Piatra Neamţ are în
componenţa sa următoarele localităţi:
- Doamna ( situată la aproximativ 4 Km de Piatra Neamţ )
- Văleni (situată pe malul drept al râului Bistriţa la confluenţa cu
Pârâul Turcului la aproximativ 2 Km de localitatea Piatra Neamţ)
- Ciritei (situat la est de Piatra Neamţ la aproximativ 2 Km)
In partea de nord se învecinează cu localitatea Girov, iar la nord-vest
ajunge până la Gârcina şi la Dobreni. Spre răsărit se întinde până la Dumbrava
Roşie, iar la vest se învecineaza cu localităţile Bistriţa şi Viişoara.
Delimitarea teritorială a Municipiului Piatra Neamţ este cea prevăzută în
Planul Cadastral – Anexa nr. 1 la Statutul Municipiului.
Municipiul Piatra Neamţ ocupă zona de trecere în care munţii coboara spre
dealurile subcarpatice. De altfel, Carpaţii crează două părţi distincte în
desfăşurarea oraşului: una intramontană, alcătuită din zona centrală şi cartierele
vestice şi o alta extramontană, spre est, care cuprinde o parte din terasele
Bistriţei şi din Depresiunea Cracău-Bistriţa. Specificul reliefului este dat de
prezenţa înălţimilor care limitează oraşul: Cozla (650 m) si Cârlomanul (617 m) la

nord şi nord-vest, Cernegura (850 m) spre sud şi silueta solitară a Pietricicăi (532
m) la răsărit.
Partea estică a oraşului, care ocupă o suprafaţă redusă din depresiunea
Cracău-Bistriţa, se desfăşoară într-o regiune subcarpatică ale carei inaltimi se
situeaza intre 410 m si 424 m . Formele negative de relief sunt reprezentate de
4 văi, diferite ca orientare şi dimensiuni: valea Bistriţei, care străbate întreaga
zonă de la vest la est, valea pârâului Doamna, valea Borzogheanului şi cea a
Cuejdiului perpendiculară pe valea Bistriţei .
Clima Municipiului Piatra Neamţ este continental temperată, cu veri scurte
şi răcoroase, toamne lungi şi ierni blânde, fără vânturi puternice şi o
temperatură medie anuală de 8,4˚C .
b) Scurt istoric
Cele mai vechi urme de locuire de pe actualul teritoriu al Municipiului Piatra
Neamţ au fost descoperite pe muntele Cernegura, la Poiana Crişului şi dateaza de la
sfârşitul epocii paleolitice, iar la Izvoare a fost cercetată arheologic o aşezare
reprezentativă pentru cultura neolitică cucuteniană .
Pe înalţimile Bâtca Doamnei şi Cozla au fost identificate două aşezări dacice
întărite, care atestă un înalt nivel de dezvoltare economico-socială. Marea majoritate a
cercetatorilor identifică aşezările dacice de la Piatra Neamţ cu Petrodava, menţionată
în « Geographia» întocmită de Claudiu Ptolemeu în secolul al II-lea după Hr.
Astfel Petrodava este situată pe actuala poziţie a Municipiului Piatra Neamţ ăi
de către alţi trei autori ale unor harţi ale Daciei:
- Ioan Schotto – 1513
- Abraham Ortelius – 1601
- Domingo Estruc – 1832
După cucerirea romană, populaţia de pe acest teritoriu a continuat să locuiască
pe vechile vetre menţinând o legatură permanentă cu ţinuturile de peste Carpaţi .
Necropola din ultimul nivel de locuire de la Izvoare (secolul IV dupa Hr.),
vestigiile de la Lutărie (din secolele V-VI) şi cele de la Brăsăuţi-Dumbrava Roşie
(secolele IX-X) relevă continuitatea populaţiei autohtone în acest spaţiu geografic şi
contribuţia acesteia în amplul proces de formare a poporului .
Este sigur că în veacul al XIII-lea o aşezare sătească era deja constituită la
confluenţa Cuejdiului cu Bistriţa: situată în zona de trecere dintre regiunile muntoase
şi cele agricole, la întretăierea unor drumuri care asigurau legături permanente cu
nordul ţării sau cu Transilvania, cu văile Bistriţei, Moldovei şi Siretului; la sfârşitul
veacului al XVI-lea, «Piatra» (Camena) apărând alături de alte însemnate târguri ale
Moldovei în documentul rusesc «Lista oraşelor valahe de la Dunare» datat în perioada
1387-1392.
Prima atestare documentară poartă data de 31 iulie 1431, când Alexandru cel
Bun dăruieşte Mănăstirii Bistriţa «o casă a lui Craciun din Piatra».

Cea mai infloritoare perioadă din istoria medievala a oraşului începe după
urcarea pe tronul Modovei a lui Ştefan cel Mare care a ridicat la Piatra o curte
voievodală întărită, ale cărei începuturi pot fi plasate între anii 1468-1475, fiind
menţionată într-un document din 20 aprilie 1491. Intre anii 1497-1499 au fost
construite biserica Sf. Ioan Domnesc şi Turnul Clopotniţei.
In secolele XVI-XVII aşezarea s-a dezvoltat mai ales în zona din jurul Curţii
Domneşti după 1797, când Piatra încetează de a mai fi târg voievodal, construcţiile
acoperă treptat şi terasele mai joase ale Bistriţei şi Cuejdiului .
La mijlocul secolului al XIX-lea sunt incluse în perimetrul oraşului satele
Mărăţei şi Dărmăneşti, cărora li se mai adaugă (în anul 1925) Sarata, Văleni şi
Vânători.
In viaţa cultural artistică a oraşului au existat numeroase momente memorabile,
legate de activitatea unor personalităţi marcante ale panteonului nostru spiritual :
Gheorghe Asachi, Calistrat Hogaş, I.L. Caragiale, Lascăr Vorel, Victor Brauner au
lăsat în acest oraş amintiri de nesterş, simţindu-se legaţi până la sfârşitul vieţii de
locurile şi de oamenii de aici.
In anul 1869 a luat fiinţă primul gimnaziu, printre profesorii căruia s-au
numărat şi Calistrat Hogaş, I. Negre, M. Stamatin, alături de alţi mulţi dascăli ce-au
câştigat dragostea şi preţuirea atâtor generaţii. Doi ani mai târziu, în anul 1871,
Petrache Liciu-Caia deschide la Piatra Neamţ unul dintre cele mai vechi teatre din ţară
Teatrul Roxy pe scena căruia vor apare de-a lungul timpului actori de mare prestigiu.
c) Populaţia

Ultimul recensământ (din 2002) a furnizat următoarele date demografice pentru
oraşul Piatra Neamţ:
- populaţia:
- 104.914 locuitori
- 49.818 bărbaţi
- 55.096 femei
- confesiuni religioase: - 99.454 – ortodoxă
- 3.152 – romano-catolică
125 – greco-catolică
39 – reformată
2 – evanghelică de confesiune augustană
6 – evanghelică lutherană sinodo-presbiterieni
7 – unitariană
1 – armeană
373 – creştină de rit vechi
166 – baptistă
253 – penticostală
526 – adventistă de ziua a şaptea

- populatia dupa etnie:

269 – creştină dupa evanghelie
28 – evanghelică
45 – musulmană
94 – mozaică
287 – altă religie
14 – fară religie
52 – atei
21 – nedeclarată

- 102.906 – români
148 – maghiari
1.364 – rromi (ţigani)
66 – germani
11 – ucrainieni
3 – sârbi
19 – turci
1 – tătari
91 – evrei
173 – ruşi-lipoveni
3 – bulgari
2 – cehi
23 – greci
4 – polonezi
5 – armeni
24 – italieni
7 – chinezi
3 – ceangăi
55 – altă etnie
6 – nedeclarată

d) Denumirea municipiului
PIATRA NEAMŢ – reşedinţa judeţului Neamţ

e) Autorităţile administraţiei publice locale

1.Consiliul Local Piatra Neamţ

-str.Ştefan cel Mare, nr.8, tel.0233-218991

2.Primarul Municipiului Piatra Neamţ - str.Ştefan cel Mare, nr.8, tel.0233-218991
Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamţ, ca organ deliberativ ales în mod
democratic de către populaţia municipiului, are următoarele atribuţii:
• are iniţiativa şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local,
cu exceptia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi publice,
locale sau centrale;
• alege din rândul consilierilor viceprimarii, stabileşte în limitele normelor
legale, numărul de personal din aparatul propriu;
• aprobă Statutul Municipiului, precum şi Regulamentul de Organizare şi
Funcţionare a consiliului;
• avizează si aprobă studii, prognoze şi programe de dezvoltare economicosocială, de organizare şi amenajare a teritoriului şi urbanism, inclusiv
participarea la programe de dezvoltare judeţeană, regională, zonală în condiţiile
legii;
• aprobă bugetul local, împrumuturile, virările de credite şi modul de utilizare a
rezervei bugetare , aprobă contul de închidere a exercitiului bugetar; stabileşte
impozitele şi taxele locale, precum şi taxele speciale, în condiţiile legii;
• aprobă, la propunerea primarului, în condiţiile legii, organigrama, statul de
funcţii, numărul de personal şi Regualmentul de organizare şi funcţionare al
aparatului propriu de specialitate, ale instituţiilor şi serviciilor publice, precum
şi ale regiilor autonome de interes local;
• administrează domeniul public şi privat al oraşului şi exercită drepturile
prevăzute de lege cu privire la regiile autonome pe care le-a înfiinţat;
• poate înfiinţa instituţii şi agenţi economici de interes local; hotărăşte asupra
concesionării sau închirierii de bunuri sau servicii publice de interes local;
• numeşte şi eliberează din funcţie membrii consiliilor de administrare ale
regiilor autonome şi membrii consiliilor împuterniciţilor statului de la
societăţile comerciale cu capital integral de stat , de interes local;
• numeşte şi eliberează din funcţie pe conducătorii societăţilor comerciale şi ai
instituţiilor publice de interes local care se află sub autoritatea sa;
• instituie norme specifice pentru societăţile comerciale şi instituţii publice de
interes local care se află sub autoritatea sa;
• organizează serviciile de gospodarie comunală, transport local, reţele edilitare;
• asigură realizarea lucrărilor de investiţii de interes local
• asigură condiţiile necesare bunei funcţionări a instituţiilor locale de învăţământ,
sanitare , de cultura , de tineret şi sport – potrivit legii;

•

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

ia măsuri pentru crearea condiţiilor necesare petrecerii timpului liber al
cetăţenilor şi asigură desfăşurarea activităţilor ştiinţifice, culturale, artistice,
sportive şi de agrement;
acţionează pentru refacerea şi protecţia mediului înconjurator în scopul creşterii
calităţii vieţii, contribuie la protecţia şi conservarea monumentelor istorice şi de
arhitectură, a parcurilor şi a rezervaţiilor naturale;
contribuie la realizarea măsurilor de protecţie şi asistenţă socială;
asigură libertatea comerţului şi a concurenţei loiale şi încurajează libera
iniţiativă, în condiţiile legii;
înfiinţează şi asigură funcţionarea unor instituţii de binefacere în interes local;
asigură apararea ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor
fundamentale ale cetăţenilor;
organizează târguri, pieţe , oboare, locuri şi parcuri de ditracţii şi asigură buna
funcţionare a acestora;
conferă personelor fizice române sau străine cu merite deosebite titlul de
cetăţean de onoare al oraşului;
hotărăşte asocierea cu alte consilii locale şi judeţene , precum şi colaborarea cu
agenţi economici din ţară sau din străinătate, în scopul realizării şi exploatării
unor lucrări de interes comun;
sprijină activitatea cultelor religioase, în condiţiile legii;
hotărăşte stabilirea legăturilor de colaborare, cooperare şi înfrăţire cu localitaţi
din străinătate ;
alte atribuţii stabilite prin lege şi prin hotărâri ale Consiliului;

Primarul, ca autoritate executivă este ales în mod democratic de către populaţia
Municipiului Piatra Neamţ, reprezintă oraşul în relaţiile cu alte autorităţi publice, cu
persoane fizice sau juridice din ţară sau din străinătate, precum şi în justiţie, are
următoarele atribuţii:
• asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a
prevederilor Constituţiei şi ale legilor ţării, celorlalte acte normative, precum şi
a hotărârilor Consiliului Judeţean;
• asigură executarea hotărârilor Consiliului Local; în cazul în care apreciază că o
hotărâre a acestuia este ilegală, în termen de 3 zile de la data luării la cunoştinţă
sesizează prefectul;
• poate propune Consiliului Local consultarea populaţiei prin referendum, cu
privire la problemele locale de interes deosebit şi pe baza hotărârii consiliului,
ia măsuri pentru organizarea acestei consultări;
• prezintă consiliului anual sau ori de câte ori este necesar, rapoarte privind starea
economică şi socială a oraşului;
• întocmeşte proiectul bugetului local şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar
şi le supune aprobării consiliului;
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exercită drepturile şi asigură îndeplinirea obligaţiilor ce revin municipiului în
calitate de persoană juridică civilă;
exercită funcţia de ordonator principal de credite;
verifică din oficiu sau la cerere încasarea şi cheltuirea sumelor din bugetul local
şi comunică de îndată consiliului cele constatate;
ia măsuri pentru prevenirea şi limitarea urmărilor calamităţilor, catastrofelor,
incendiilor, epidemiilor, împreună cu organele specializate ale statului; în acest
scop poate mobiliza populaţia, agenţii economici şi instituţiile publice din
municipiu, acestea fiind obligate să execute măsurile stabilite;
asigură ordinea publica şi liniştea locuitorilor, prin intermediul gardienilor
publici şi cu ajutorul jandarmeriei, poliţiei, pompierilor şi apărării civile, care
au obligaţia să răspundă solicitărilor sale în condiţiile legii;
indrumă şi supraveghează activitatea gardienilor publici;
ia măsurile prevăzute de lege cu privire la desfăşurarea adunărilor publice;
ia măsuri de interzicere sau de suspendare a spectacolelor, reprezentaţiilor sau a
altor manifestari publice care contravin ordinii de drept ori atentează la bunele
moravuri, la ordinea şi liniştea publica;
controlează igiena şi salubritatea localurilor publice şi a produselor alimentare
puse în vânzare pentru populaţie cu sprijinul organelor de specialitate;
ia măsuri pentru prevenirea şi combaterea pericolelor provocate de animale;
asigură elaborarea regulamentului aferent PUG al municipiului şi a
documentaţiilor de urbanism şi de amenajare a teritoriului şi le supune
aprobării Consiliului Local, cu respectarea prevederilor legii;
asigură întreţinerea drumurilor publice din municipiu, implantarea semnelor de
circulaţie, desfăşurarea normală a traficului rutier şi pietonal;
supraveghează pieţele, târgurile, oboarele, locurile şi parcurile de distracţii şi ia
măsuri operative pentru buna funcţionare a acestora;
conduce serviciile publice locale;
supraveghează realizarea măsurilor de asistenţă şi ajutor social;
indeplineşte funcţia de ofiţer de stare civilă;
emite avizele, acordurile şi autorizaţiile prevăzute de lege;
propune structura organizatorică, numarul de personal şi salarizarea acestuia şi
le supune Consiliului Local;
numeşte şi eliberează din funcţie personalul serviciilor publice locale, cu
excepţia secretarului;
controlează activitatea angajatilor serviciilor consiliului;
supraveghează inventarierea şi administrarea bunurilor care aparţin
municipiului;
prezinta semestrial Consiliului situaţia rezolvării cererilor şi petiţiilor
cetăţenilor, instituţiilor şi altor persoane juridice, situaţia îndeplinirii hotărârilor
Consiliului Local;

urmăreşte ca în fiecare şedinţă de Consiliu să fie propus cel putin un proiect de
hotărâre;
• îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau încredinţate prin mandat
Consiliului Local;
•

Secretarul, potrivit Legii Administratiei Publice Locale nr. 215 / 2001
«secretarul nu poate fi membru al unui partid sau al unei formatiuni politice
sub sactiunea eliberarii din functie. Numirea secretarului se face de catre prefect
la propunerea primarului, pe baza de concurs sau examen» .
Secretarul indeplineste atributiile legale stabilite .
e) Căi de comunicaţie

Municipiul Piatra Neamţ este situat la intersecţia drumurilor nationale DN15 :
Bicaz – 26 km, Bacău – 60km , cu legături directe spre drumul european E 20 .
Căile de comunicaţie din Municipiul Piatra Neamţ constituie reţeaua stradală a
acestuia şi sunt alcătuite din bulevarde, străzi , alei, cu mobilierul stradal aferent .
Reteaua stradală existentă este formată din 304 străzi .(Anexa nr. 2 )
f) educatie, cultură, sănătate, asistenţă socială, sport, mass-media

educaţie: în municipiul Piatra Neamţ funcţionează următoarele unităţi de
învăţământ aflate în subordinea Inspectoratului Judeţean de Invăţământ:
Nivelul de şcolarizare

Număr elevi

Numar unităţi cu
personalitate juridică

Număr
Secţii/structuri

Preşcolar

2842

9

17

Primar (scoli I – IV)

3514

-

5

Gimnazial (scoli I – VIII)

4147

11

8

Liceal

7173

12

-

Şcoala de arte şi meserii

1755

-

5

An de completare

954

-

5

Postliceal

334

1

3

Şcoală specială

185

1

-

Palat al copiilor

2355

1

-

Club scolar

273

-

1

Cultura şi arta:
- reţeaua instituţiilor culturale din Piatra Neamţ se compune din:
- Muzeul de istorie şi arheologie
- Muzeul de artă eneolitică Cucuteni
- Muzeul de ştiinţe naturale
- Muzeul de artă
- Muzeul de etnografie
- Muzeul Memorial «Calistrat Hogaş»
- Curtea Domnească
- Galeriile de artă «Lascar Vorel»
- Teatrul Tineretului
Sport:
- în domeniul sportului activează:
- Clubul «Ceahlăul» cu următoarele secţii: lupte, box, canotaj, arte
marţiale, atletism
- F.C. Ceahlăul
- Volei Club Unic
- Handbal Club Municipal
- Handbal Club Feminin Piatra Neamţ
Activitatea sportivă este susţinută de o serie de baze spotive ca: Stadionul,
Complexul Sportiv «Ceahlăul», Hipodromul .
Sănătate:
Spitale:
Ocrotirea sănătăţii este asigurată de un Spital Judeţean de Urgenţă cu
1094 paturi, 23 secţii şi 5 compartimente în care îşi desfăşoară activitatea 128 medici
specialişti, 539 personal mediu, 11 personal paramedical cu pregătire superioară, 9
farmacişti şi personal de ingrijire şi întreţinere .
Policlinici:
1 Ambulatoriu de specialitate al Spitalului Judeţean de Urgenţă cu 29
cabinete de specialitate şi 30 medici specialişti;
- 1 Policlinică cu plată cu 17 cabinete de specialitate, 22 medici
specialişti, 2 psihologi, 2 asistenţi radiologie şi 1 asistent sef;
- 1 Policlinică stomatologică cu 14 cabinete stomatologice comodate,
un cabinet radiologie dentara şi 31 tehnicieni dentari;
-

Cabinete medicale particulare:
-

129 cabinete medicale de diferite specialităţi;
2 cabinete particulare medicină de intreprindere;
4 laboratoare de analize medicale;

Farmacii:
37 farmacii particulare;
1 farmacie cu circuit închis ce funcţionează în cadrul Spitalului
Judeţean de Urgenţă;
-

Cabinete medicale ale medicilor de familie:
61 cabinete ale medicilor de familie (20 medici primari, 40 medici
specialişti, 4 medici simpli);
-

Cabinete stomatologice:
- 8 cabinete stomatologice comodate situate în dispensarele din
municipiu (6 medici specialişti şi 2 medici stomatologi simpli);
Asistenta socială
Consiliul Local şi Primarul Municipiului Piatra Neamţ, ca autorităţi publice
locale, au datoria de a crea condiţiile necesare de aplicare şi derulare a programelor
sociale. Pentru aceasta municipalitatea dispune de structuri specializate concretizate
în Direcţia de Asistentă Socială care urmăreşte realizarea la nivel local a măsurilor de
asistenţă socială în domeniul protecţiei sociale prin compartimente specializate
(Serviciul de protecţie socială, Compartiment protecţia copilului, Serviciul îngrijiri
socio-comunitare) . In Municipiul Piatra Neamţ funcţionează Cantina de ajutor social
cu trei puncte de distribuţie a hranei precum şi un centru pentru persoane vârstnice .
Mass media
Televiziuni

Posturile de radio

Publicaţii

1 TV
Tele M Piatra-Neamţ
Prima TV Neamţ
Tele 7 abc

Radio Unu
Radio Terra
Radio Deea
Radio AS
Radio Star

Ceahlăul
Monitorul de Neamţ
Realitatea Media
Vestea
7 Zile
Gazeta de Neamţ
Mesagerul de Neamţ

Manifestări artistice – Municipiul Piatra Neamt










Vacanţe Muzicale la Piatra-Neamţ
Festivalul Internaţional de Teatru
Zilele oraşului Piatra-Neamţ
Bienala de artă plastică “Lascăr Vorel”
Anuala de artă plastică a UAP
Zilele Bibliotecii G. T. Kirileanu
Festivalul de teatru amator YORIK
Festivalul “Datini şi Obiceiuri de iarnă”
Târgul de Artă Populară

g) activitatea economică, servicii

In Municipiul Piatra Neamţ îşi desfăşoară activitatea un numar de 7256 firme
cu capital integral sau majoritar de stat dintre care 4 societăţi cu capital integral de
stat, o sucursală a unei regii (Directia Silvica) , 19 societăţi cu capital mixt (privat si
de stat ) care acoperă o largă paletă de domenii: agricultură, industrie, transporturi,
servicii, finanţe, etc.
- sistemul bancar:
Intr-o societate democratică, dezvoltarea liberă a sistemului bancar reprezintă
un element democratic puternic. In acest spirit , la Piatra Neamţ funcţionează
sucursale ale principalelor banci de stat şi private.
- Societăţi prestatoare de servicii publice aflate în subordinea
Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamţ:
- SC PUBLISERV SRL

•

- SC SALUBRITAS SA
- SC URBAN SA

•
•

- SC TRANSURBAN SA

•

- SC AQUA CALOR SA

•

- SC LOCATO SA

•

- SC PARKING SA

•

executarea reparaţiilor infrastructurii de
drumuri a municipiului;
servicii de salubrizare pe raza municipiului;
administrarea pieţelor din municipiu, a Parcului
Cozla, parcului zoologic, serelor, alte activitati anexe;
servicii de transport public călători pe raza
municipiului;
producerea şi furnizarea energiei termice, a apei calde
de consum;
administrarea condominiului fiecărei asociaţii de
proprietari/locatari, portivit Legii 114/1996 a
locuinţei, pe bază de contract de administrare;
administrare parcări de pe raza
municipiului Piatra Neamţ;

h) patrimoniul public şi privat – componenţa şi întinderea acestuia

Patrimoniul unităţii administrativ teritoriale este alcătuit din bunurile
mobile şi imobile aflate în proprietatea publică şi în proprietatea privată ale acesteia,
precum şi drepturile şi obligaţiile cu caracter patrimonial.
Domeniul public al Municipiului Piatra Neamţ cuprinde:
- străzi, poduri, podeţe, pasaje, pieţe publice, târguri şi oboare publice,
stadion şi zone de agrement;
- sisteme de alimentare cu energie termică, de alimentare cu apă şi de
canalizare;
- sistemul de transport public local;
- cimitirele orăşeneşti, statuile şi monumentele (dacă nu sunt declarate
de interes naţional);
- locuinţele sociale;
- terenuri şi clădiri în care ăşi desfăşoară activitatea instituţiile publice
de interes local;
- adăposturi de protecţie civilă;
Domeniul privat al Municipiului Piatra Neamţ este alcătuit din bunuri aflate în
proprietatea municipiului şi care nu fac parte din domeniul public
i) concesionarea, închirierea şi administrarea bunurilor patrimoniului
Municipiului Piatra Neamţ
Bunurile din domeniul public al municipiului nu pot fi înstrăinate, ci numai
date spre administrare, concesionate sau închiriate, în condiţiile legii. Consiliul Local
hotărăşte ca bunurile ce apartin domeniului public de interes local să fie date în
administrarea regiilor autonome şi instituţiilor, să fie concesionate ori
închiriate.Consiliul Local hotărăşte cu privire la cumpararea şi vânzarea bunurilor
care fac parte din domeniul privat de interes local în condiţiile legii. Consiliul Local
poate da în folosinţa gratuită , pe termen limitat, imobile din patrimoniul municipiului
societăţilor şi instituţiilor de utilitate publică sau de binefacere, recunoscute ca
persoane juridice, în scopul îndeplinirii unor activităţi care satisfac cerinţele
cetăţenilor din municipiu.
Inchirierea bunurilor proprietate publică a municipiului se aprobă, prin hotărâre
a Consiliului Local, iar contractul de închiriere va cuprinde clauze de natura să
asigure exploatarea bunului închiriat, potrivit specificului acestuia.
Contractul de închiriere se poate încheia, după caz, cu orice persoană fizică sau
juridică, română sau străină, de către titularul dreptului de proprietate sau de
administrare. Concesionarea sau închirierea bunurilor publice se face prin licitaţie
publică, în condiţiile legii.

Sumele încasate din închirierea sau concesionarea bunurilor proprietate publică
devin, după caz, venit la bugetul de stat sau bugetele locale .
Administrarea bunurilor aflate în patrimoniul municipiului:
Titularul dreptului de administrare poate să posede, să folosească bunul şi să dispună
de acesta, în condiţiile actului prin care i s-a dat bunul în administrare. Dreptul de
administrare va putea fi revocat numai dacă titularul nu îşi exercită drepturile sau nu
ăşi execută obligaţiile născute din actul de transmitere. In litigiile privitoare la dreptul
de administrare, în instantă titularul acestui drept va sta în nume propriu. In litigiile
privitoare la dreptul de proprietate asupra bunului, titularul dreptului de administrare
are obligaţia de a arata instanţei cine este titularul dreptului de proprietate , potrivit
prevederilor Codului de procedura civila . Titularul dreptului de administrare
răspunde . în condiţiile legii, pentru prejudiciile cauzate ca urmare a neîndeplinirii
acestei obligatii. De asemenea , neîndeplinirea acestei obligaţii poate atrage revocarea
dreptului de administrare .In litigii, Municipiul Piatra Neamţ este reprezentat de
Consiliul Local, care dă mandat scris, in fiecare caz, primarului. Acesta poate
desemna un alt funcţionar de stat sau un avocat care să-l reprezinte în faţa instanţei.
Servituţile asupra bunurilor din domeniul public sunt valabile numai în măsura
în care acestea sunt compatibile cu uzul sau interesul public caruia îi sunt destinate
bunurile .

ART. 3
Potrivit Legii nr. 351 / 24 august 2001 privind aprobarea Planului de
amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a Reţeaua de localităţi, paragraful 4,
punctul 4.3 Municipiul Piatra Neamţ este de rangul II.

ART. 4
Numărul şi structura politică a membrilor Consiliului Local
Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamţ este constituit din 23 consilieri
care îşi desfăşoara activitatea în şase comisii:
- Comisia nr. 1 – de studii, prognoze, economico-sociale, buget,
finanţe ăi administrarea domeniului public şi privat al municipiului ;
- Comisia nr. 2 – de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea
lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurator, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectura;

-

Comisia nr. 3 – pentru servicii publice şi comerţ;
Comisia nr. 4 – pentru activităţi stiintifice, învăţământ, tineret,
sportive şi de agrement;
Comisia nr. 5 – pentru administraţie publică locală, juridică, apararea
ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor ;
Comisia nr. 6 – pentru proiecte, programe cu finanţare externă ;

Structura politică a membrilor Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamţ
este prezentată în Anexa 3 .
ART. 5
Se constituie “Cartea de onoare” a Municipiului Piatra Neamt, care va
cuprinde toti cetatenii care au primit titlul de cetatean de onoare .
ART. 6
Titlul de «Cetăţean de onoare»
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală determină posibilitatea
de acordare a titlului de «Cetăţean de onoare» al Municipiului Piatra Neamţ,
persoanelor cu merite deosebite .
Titlul de «Cetăţean de onoare» al Municipiului Piatra Neamţ reprezintă cea mai
înaltă distincţie acordată de Consiliul Local , unor cetăţeni români sau străini.
Titlul de «Cetatean de onoare» al Municipiului Piatra Neamt se poate acorda :
• unor înalte personalităţi din domeniul politicii, ştiinţei, culturii sau artei care
prin activitatea lor socio-profesională, au contribuit la realizarea unor noi
legături ştiinţifice, culturale sau economice cu efecte favorabile Municipiului
Piatra Neamţ;
• celor care, prin activitatea lor, creează o imagine deosebită Municipiului, în
beneficiul cetăţenilor Municipiului;
• cetăţenilor români sau străini care desfăşoară activităţi caritabile în Municipiul
Piatra Neamţ;
• fostilor detinuţi politici sau veterani de război;
• generalilor şi ofiţerilor armatei române care s-au distins prin fapte de arme,
asigurând astfel siguranţa naţională şi securitatea statului;
• sportivilor născuţi sau formaţi în Municipiul Piatra Neamţ, cu rezultate de
excepţie în competiţiile sportive naţionale şi internaţionale;
• postmortem celor care au promovat imaginea Municipiului Piatra Neamţ;

Titlul de «Cetăţean de onoare» al Municipiului Piatra Neamţ se acordă în şedinţă
ordinară sau extraordinară şi se va aduce la cunoştinţa cetăţenilor municipiului prin
publicarea Hotărârii Consiliului Local.
Titlul de «Cetăţean de onoare» conferă cetăţeanului dreptul de a fi inscris în
«Cartea de onoare» a Municipiului Piatra Neamt .
Cetăţenii altor state cărora li s-a acordat titlul de «Cetăţean de onoare» se
bucură de toate drepturile politice şi civile recunoscute cetăţenilor români, cu
execepţia drepturilor de a alege, a fi ales şi de a ocupa o funcţie publică.
Retragerea Titlului de «Cetăţean de onoare» şi a drepturilor ce-i conferă acest
titlu se poate face dacă respectivul cetăţean desfăşoară activităţi cu caracter ostil
localităţii şi locuitorilor ei, precum şi dacă acesta a fost condamnat printr-o hotărâre
judecătorească definitivă şi irevocabilă. In Anexa nr. 4 prezentam «Cetăţenii de
onoare» ai Municipiului Piatra Neamţ .

ART.7
Cetăţenii Municipiului au dreptul de a participa la viaţa politică, economică
socială şi cultural-sportivă. Drepturile cetăţenilor de a participa la viaţa municipiului
sunt exercitate în mod democratic prin urmatoarele instrumente:
• referendum local
• adunare populara
• petiţii
• iniţiative
• audienţe
• consultări

ART.8
In conformitate cu Legea nr.3 din 22 februarie 2000 privind organizarea şi
desfăşurarea referendumului, problemele de interes deosebit din unităţile
administrativ-teritoriale şi subdiviziunile administrativ teritoriale ale municipiilor pot
fi supuse aprobării locuitorilor, prin referendum local.
Problemele supuse referendumului local se stabilesc de Consiliul Local, după
caz, la propunerea Primarului.
Cetăţenii sunt chemaţi să se pronunţe prin «DA» sau «NU» asupra problemei
supuse referendumului, decizând cu majoritatea voturilor valabil exprimate la nivelul
unităţii administrativ teritoriale respective .

ART. 9
Relaţii externe
Infrăţirile oferă un cadru privilegiat pentru stabilirea de relaţii cu oraşe din alte
ţări prin care se realizează schimburi şi cooperări internaţionale . (Anexa nr. 5)
Municipiul Piatra Neamţ face parte din Asociaţia Municipiilor din România .
Asociaţia Municipiilor din România este persoană juridică de drept privat şi de
utilitate publică, fără scop matrimonial, neguvernamentală şi apolitică, constituită în
vederea promovării şi protejării intereselor comune ale autoritaţilor administraţiei
publice locale, pentru soluţionarea şi gestionarea nevoilor publice în numele şi
interesul colectivităţilor locale.
Incepând cu anul 1993 , Municipiul Piatra Neamţ este membru al Federaţiei
Mondiale a Cetăţilor Unite şi Oraşelor Infrăţite, cu sediul la Paris.

ART. 10
Atribuirea sau schimbarea de denumiri pentru municipiu se face prin Hotărâri
ale Consiliului Local, conform Ordonanţei Guvernului nr. 63 / 29 august 2002, art.2,
aliniatul (d).
Consiliul Local asigură menţinerea evidenţei denumirii instituţiilor şi
obiectivelor existente pe raza unităţilor administrativ-teritoriale în care funcţionează.

ART. 11
Simbolurile specifice ale Municipiului Piatra Neamţ:
Stema:
Stema Municipiului Piatra Neamt a fost aprobată de Consiliul Local prin
Hotărârea nr. 321 / 05.12.2005 şi se înscrie în tradiţia heraldică românească: pe scut
roşu un turn de argint crenelat cu partea superioară usor retrasă, cu acoperiş ascuţit,
purtând în vârf o cruce.
Talpa ascuţită, zidită, de aur, încărcată cu o capră neagră în picioare şi orientată
spre dreapta heraldică. Talpa sau vârful scutului, de zidărie aurită sugerează curţile
domneşti, pietrele zidului trimit la însuşi numele oraşului “PIATRA”, iar ridicătura
întreagă poate fi privită ca evocând muntele Pietrica. Turnul de argint îl sugerează
destul de evident pe acela al bisericii Sf. Ioan Botezătorul, dar într-o manieră suficient

de stilizată pentru a nu fi socotit drept o reproducere fotografică şi pentru a îngădui o
descriere în stil heraldic.
De remarcat direcţia ascendentă a întregii compoziţii al cărei ax vertical este
susţinut de “muntele” cu zidărie de aur, încărcat cu simbolul medieval al oraşului –
capra: se afirmă, astfel, dezvoltarea şi evoluţia localităţii pe bazele puse de strămoşi.
Compoziţia însumează toate simbolurile scumpe ale localităţii cu trimiteri
(directe sau doar sugerate) la multiple aspecte, de la aşezarea geografică până la
evoluţia ascendentă. Coroana murală cu şapte turnuri indică statutul localităţii –
Municipiu Reşedinţă de Judeţ .
Drapelul:
Prin Hotărârea nr. 84/30.09.1992 a Consiliului Local a fost aprobat drapelul
municipiului Piatra Neamţ în culorile alb şi albastru dispuse orizontal şi stema
municipiului lângă hampa în sfertul superior pe fond alb .
Stema şi drapelul se expun şi se abordeaza la sediul Primăriei, a Consiliului
Local, în instituţiile şi societăţile comerciale din subordine, precum şi în alte locuri
cu aprobarea Primarului.

ART. 12
Statutul Municipiului Piatra Neamţ conţine următoarele anexe:
Anexa 1

PLANUL CADASTRAL AL MUNICIPIULUI PIATRA NEAMŢ

Anexa 2

RETEAUA SRADALĂ A MUNICIPIULUI PIATRA NEAMŢ

Anexa 3

COMPONENŢA CONSILIULUI LOCAL PIATRA NEAMŢ

Anexa 4

CETĂŢENII DE ONOARE AI MUNICIPIULUI PIATRA NEAMŢ

Anexa 5

ORAŞE INFRĂŢITE CU MUNICIPIUL PIATRA NEAMŢ

Anexa 6

STEMA MUNICIPIULUI PIATRA NEAMT- PROIECT

