
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 15.11.2021 – 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.  _2246____ 

Din _11.11.2021_ 
SAPL/Ds.II/NP/4 ex/11.11.2021  

 

 

 



Anexă la Dispoziția Primarului nr. 2246  din 11.11.2021 

 

 

Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare a  

Consiliului Local din data de 15.11.2021 

 

 

 
I. PROIECT  DE HOTĂRÂRE: 

 

 1.HOTĂRÂRE privind aprobarea documentatiei tehnico-economice la faza Proiect Tehnic 

de executie (PT), DTAC, DOE, CS, DE si a cheltuielilor necesare implementarii proiectului 

„Modernizare coridor integrat de mobilitate est-vest – Strada Mihai Viteazu” din municipiul Piatra 

Neamț, cod SMIS 126606; 

                 - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

2.HOTĂRÂRE privind aprobarea documentatiei tehnico-economice la faza Proiect Tehnic 

de executie (PT), DTAC, DOE, CS, DE si a cheltuielilor necesare implementarii proiectului 

,,Reorganizarea coridorului principal de mobilitate urbană pe axa est-vest (Bulevardul Decebal, 

Piața Mihail Kogălniceanu, Bulevardul Traian)”, cod SMIS 126604; 

                 - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 3.HOTĂRÂRE privind aprobarea documentatiei tehnico-economice la faza Proiect Tehnic 

de executie (PT) si a cheltuielilor necesare implementarii proiectului ,,Regenerare urbană a 

coridorului secundar de mobilitate pe axa est-vest - Etapa I (Bulevardul 9 Mai - Strada Dimitrie 

Leonida din Piatra Neamț)”, cod SMIS 126609; 

                 - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 4.HOTĂRÂRE privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare aferente  

obiectivului de investiții ,,Realizare de rețele noi de alimentare cu apă și canalizare pe str. Petru 

Movila, bd. Decebal și bd. Traian”; 

                 - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

5.HOTĂRÂRE privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare aferente  

obiectivului de investiții ,,Realizare de rețele noi de alimentare cu apă și canalizare pe Bd. 

Decebal și Piața Mihail Kogălniceanu”; 

                 - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 6.HOTĂRÂRE privind aprobarea contractului de delegare prin concesiune a gestiunii 

activității de curățare și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora 

pe timp de polei sau de îngheț - parte componentă a serviciului de salubrizare în municipiul Piatra 

Neamț, a Planului operativ de acțiune, a Programului de măsuri pe perioada sezonului rece 2021-

2022 și constituirea comandamentului local de iarnă; 

                 - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 7.HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr.143 din 27.05.2021 pentru aprobarea 

Regulamentului privind organizarea și desfășurarea evenimentelor de comerț stradal în municipiul 

Piatra Neamț; 

                 - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 8.HOTĂRÂRE privind aprobarea contractului de delegare de gestiune prin concesiune a 

serviciului de iluminat public din municipiul Piatra Neamț; 

                 - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 9.HOTĂRÂRE privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru imobilul situat în 

Piatra Neamț, str. Paharnicului nr.3, jud.Neamț; 

                 - iniţiator – Viceprimar Lehăduș Alin Ștefan 

 

 

 



 10.HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației de atribuire aferente contractului de 

delegare prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a 

unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

”ECONEAMȚ”, din Zona 1, jud.Neamț; 

                 - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 

 

 

II. Informări – Întrebări – Interpelări adresate executivului 

 

 

 

 

 

 

Secretarul General al Municipiului, 
Dragoș ȘTEFAN 

 


