
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 lit.a²), art. 135 alin. 1, 

alin. 3 și alin.4 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare; 

DISPUN: 

 

Art.1 – Se convoacă în ședinţă ordinară Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamţ, 

pentru data de 29.07.2021 – ora 14:00, desfășurată on-line, prin intermediul aplicației ZOOM, 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 Consiliului Local. 

Art.4 – Materialele înscrise pe ordinea de zi vor fi transmise în format electronic pe adresa 

de e-mail a consilierilor locali. 

Art.5 – Secretarul General al Municipiului Piatra Neamţ va asigura aducerea la cunoştinţă 

publică a prezentei. 
                

PRIMAR, 

Andrei CARABELEA 

 

 

                                                                                                              CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                                                  Secretarul General al  Municipiului, 

      Dragoș ȘTEFAN 
 

                                                       

Nr.  _ 1319 _____ 

Din __22.07.2021_ 
SAPJ/Ds.II/NP/4 ex/22.07.2021  

 

 
 

       Șef SAPL,   Întocmit, 

    Oana SÂRBU  Nicoleta Poețelea 



Anexă la Dispoziția Primarului nr.1319  din 22.07.2021 

 

 

Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local din data de 29.07.2021 

 

 

I. PROIECT  DE HOTĂRÂRE: 

 

  1.HOTĂRÂRE privind aprobarea execuției bugetare la data de 30.06.2021; 

- Inițiator –Primar Andrei Carabelea 

 2.HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Piatra Neamț, 

pe anul 2021; 

- Inițiator –Primar Andrei Carabelea 

  3.HOTĂRÂRE privind aprobarea scrisorilor de aşteptări în procesul de recrutare pentru 

poziţia de membru în Consiliul de administraţie al SC Parking SA, SC Publiserv SA, SC Salubritas 

SA, SC Locativserv SRL; 

- Inițiator –Primar Andrei Carabelea 

 4.HOTĂRÂRE privind aderarea municipiului Piatra Neamț la Asociația ”Organizația de 

management al destinației turistice Piatra Neamț”; 

 - Inițiator –Primar Andrei Carabelea 

 5. HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului ,,Investiții pentru creșterea eficienței 

energetice a clădirilor publice din infrastructura educațională pentru învățământul tehnic și 

vocațional din Municipiul Piatra Neamț - Liceul de Arte Victor Brauner”, cod SMIS 137359, 

precum și a cheltuielilor aferente implementării acestuia; 

- Inițiator –Primar Andrei Carabelea 

6. HOTĂRÂRE privind aprobarea Acordului de Principiu pentru participarea municipiului 

Piatra Neamț la Zona Urbană Funcțională constituită pentru realizarea și implementarea Planului de 

Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Piatra Neamț pentru perioada 2021-2027; 

- Inițiator –Primar Andrei Carabelea 

7.HOTĂRÂRE privind repartizarea unor locuințe din fondul municipiului Piatra Neamț; 

- Inițiator –Primar Andrei Carabelea 

8.HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special în Adunarea Generală a Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară ”Urbtrans” în vederea exercitării votului pentru încheierea unui act 

adițional la contractul nr.8/3918/13.09.2016; 

- Inițiator –Primar Andrei Carabelea 

9.HOTĂRÂRE privind modificarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului 

de organizare și funcționare ale Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț, aprobate 

prin HCL nr.31 din 25.02.2021;  

-       Inițiator –Primar Andrei Carabelea 

10.HOTĂRÂRE pentru modificarea Anexei nr.3 la Caietul de sarcini aprobat prin HCL nr. 

294/30.09.2015;  

   -       Inițiator –Primar Andrei Carabelea 

11.HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 1 la Contractul de delegare de gestiune prin 

concesiune nr.58.952 din 31.12.2015, încheiat între municipiul Piatra Neamţ şi S.C. Xdatasoft 

S.R.L.;  

   -       Inițiator –Primar Andrei Carabelea 

12.HOTĂRÂRE pentru modificarea Anexei la HCL nr. 56/25.03.2021 privind aprobarea 

închirierii, prin licitație publică, a spațiilor disponibile excedentare din unitățile de învățământ 

preuniversitar de stat din municipiul Piatra Neamț;  

  -       Inițiator –Primar Andrei Carabelea 

13.HOTĂRÂRE privind modificarea contractului de delegare de gestiune prin concesiune 

nr. 1641/359 din 22.01.2018, încheiat între municipiul Piatra Neamţ şi S.C. CMI Urban S.A., cu 

modificările și completările ulterioare;  

  -       Inițiator –Primar Andrei Carabelea 

 



14.HOTĂRÂRE privind încheierea unor parteneriate;  

  -       Inițiator –Primar Andrei Carabelea 

15.HOTĂRÂRE privind aprobarea propunerii pentru schimbarea destinației corpului E, 

clădirea C1, din restaurant în Creșă și a unei suprafețe de teren necesară funcționării creșei unde 

sunt amplasate clădirile C1, C2 și C3, aparținând Colegiului Tehnic Forestier din str.Ștefan cel 

Mare nr.67, Piatra Neamț, în vederea solicitării emiterii avizului conform de la Ministerul 

Educației;  

  -       Inițiator –Primar Andrei Carabelea 

 16.HOTĂRÂRE privind aprobarea propunerii pentru schimbarea destinației unor spații din 

incinta clădirilor care aparțin Colegiului Tehnic Forestier, din str.Ștefan cel Mare nr.67, Piatra 

Neamț,  în vederea solicitării emiterii avizului conform de la Ministerul Educației;  

  -       Inițiator –Primar Andrei Carabelea 

17.HOTĂRÂRE privind aprobarea propunerii pentru schimbarea destinației unor spații care 

aparțin Liceului de Arte ”Victor Brauner”, din incinta clădirilor C2 din B-dul Decebal nr.48, Piatra 

Neamț și C1 din str.Peneș Curcanu nr.6, Piatra Neamț, în vederea solicitării emiterii avizului 

conform de la Ministerul Educației ;  

  -       Inițiator –Primar Andrei Carabelea 

 18.HOTĂRÂRE privind aprobarea propunerii pentru schimbarea destinației unei suprafețe 

de teren care aparține Colegiului Tehnologic ”Spiru Haret” din str.Petru Rareș nr.26, Piatra Neamț, 

în vederea solicitării emiterii avizului conform de la Ministerul Educației;  

  -       Inițiator –Primar Andrei Carabelea 

19.HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectelor cu finanţare nerambursabilă de la bugetul 

local al municipiului Piatra Neamţ, pentru activităţi nonprofit de interes local, pe anul 2021, sesiune 

august-decembrie 2021 (sesiune unică); 

-       Inițiator –Primar Andrei Carabelea 

 20.HOTĂRÂRE privind aprobarea subcontractării serviciului de amenajare și întreținere 

spații verzi pentru cartierul Dărmănești din municipiul Piatra-Neamț, aferente Contractului de 

Concesiune nr.18684/10.12.1999 actualizat, încheiat între S.C. C.M.I. URBAN S.A. și Municipiul 

Piatra-Neamț; 

-       Inițiator –Primar Andrei Carabelea 

 21.HOTĂRÂRE privind declararea unui imobil teren ca aparținând domeniului public al 

municipiului Piatra Neamț; 

-       Inițiator –Primar Andrei Carabelea 

 22.HOTĂRÂRE privind completarea inventarului parțial al terenurilor aparținând 

domeniului privat al municipiului Piatra Neamț; 

-       Inițiator –Primar Andrei Carabelea 

 23.HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr.168 din 28.05.2015 pentru aprobarea 

Regulamentului privind aprobarea parteneriatelor încheiate cu persoane juridice române sau străine, 

în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes 

public local; 

-       Inițiator –Primar Andrei Carabelea 

 24.HOTĂRÂRE privind revocarea HCL nr.163 din 14.06.2021; 

-       Inițiator –Primar Andrei Carabelea 

  25.HOTĂRÂRE privind alegerea Președintelui de ședință;  

  -       Inițiator –Primar Andrei Carabelea 

 

II. Informări – Întrebări – Interpelări adresate executivului 

 

Secretarul General al Municipiului, 

Dragoș ȘTEFAN 
 


