
 

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.3) lit.b), 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 extraordinară Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamţ, 

pentru data de 14.09.2021 – ora 14:00, 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 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 
 

 

                                                   Întocmit, 

Carmen Munteanu 

Nr.  _1.777__ 

Din _08.09.2021_                                                        
SAPJ/Ds.II/OS/4 ex/08.09.2021  

 



 

Anexă la Dispoziția Primarului nr.   1.777  din 08.09.2021 

 

 

Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare a  

Consiliului Local din data de 14.09.2021 

 

 

 

I. PROIECTE  DE HOTĂRÂRE: 

 

 1. HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr.270/26.11.2020 pentru desemnarea 

reprezentanților Consiliului Local în cadrul Consiliilor de Administrație ale unităților 

de învatamânt de pe raza municipiului Piatra Neamț, cu modificările și completările 

ulterioare; 

                 - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 2. HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2021; 

                 - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 3. HOTĂRÂRE privind aprobarea participării Direcției de Asistență Socială a 

Municipiului Piatra Neamț în cadrul proiectului ”Sărăcia energetică în România: 

documentare, informare și acțiune”; 

                 - iniţiator – Viceprimar Alin Ștefan Lehăduș  

 4. HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului „Investitii pentru cresterea 

eficientei energetice a cladirilor publice utilizate de unitatile scolare de nivel liceal 

din Municipiul Piatra Neamt - Colegiul National de Informatica”, cod SMIS 

137357, precum și a cheltuielilor aferente acestuia”; 

                 - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 5. HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului „Investiții pentru creșterea 

eficienței energetice a clădirilor publice din infrastructura educațională 

gimnazială din Municipiul Piatra Neamț - Școala Gimnazială nr.3”, cod SMIS 

137360, precum și a cheltuielilor aferente acestuia; 

                 - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

          6.HOTĂRÂRE privind aprobarea propunerii pentru schimbarea destinației unor 

imobile aparținând Colegiului Tehnic Forestier din str.Ștefan cel Mare nr.67, Piatra 

Neamț, necesare funcționării unei creșe, în vederea solicitării emiterii avizului conform 

de la Ministerul Educației; 

                 - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

          7.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; 

                 - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 8.HOTĂRÂRE privind aprobarea repartizării unei locuințe; 

                 - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

          9.HOTĂRÂRE pentru aprobarea acordului municipiului Piatra Neamț privind 

folosința cu titlu gratuit, de către concesionar, a terenurilor necesare pentru realizarea 



obiectivului „Înființare sistem de distribuție gaze naturale în Comuna Gârcina, județul 

Neamț cu localitățile aparținătoare: Gârcina, Cuejdiu, Almaș”; 

                                - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

        10. HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației de atribuire pentru contractul 

de delegare prin concesiune a gestiunii activității de măturat, spălat, stropit și 

întreținere căi publice – parte componentă a serviciului de salubrizare în municipiul 

Piatra Neamț; 

                                 - iniţiator – Primar Andrei Carabelea   

        11. HOTĂRÂRE privind modificarea contractului de delegare prin concesiune a 

gestiunii activității ”Măturat, spălat, stropit și întreținerea căilor publice” – parte 

componentă a serviciului de salubrizare în municipiul Piatra Neamț, nr. 

31.125/06.11.2018. 

                                - iniţiator – Viceprimar Marius Ioan Irimia 

                

II.  Informări – Întrebări – Interpelări adresate executivului 
 

 

Secretarul General al Municipiului, 

Dragoș ȘTEFAN 

 

 

 

 


