
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 17.12.2021 – ora 14:00, desfășurată în sala de festivități a Colegiului Național 

”Petru Rareș” din  municipiul Piatra Neamț. 

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 pusă la dispoziția 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.  __2414____ 

Din __13.12.2021_ 
SAPL/Ds.II/NP/4 ex/13.12.2021  

 
 

 

 

 



Anexă la Dispoziția Primarului nr.2414  din 13.12.2021 

 

 

Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local din data de 17.12.2021 

 

 

I. PROIECTE  DE HOTĂRÂRE: 

 

  1.HOTĂRÂRE privind aprobarea execuției bugetare la data de 30.11.2021;  

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

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

pe anul 2021; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

3.HOTĂRÂRE privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ din 

municipiul Piatra Neamț, pentru anul școlar 2022-2023;   

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

4.HOTĂRÂRE privind abrogarea parțială a unor Hotărâri ale Consiliului Local, prin 

care s-a aprobat alocarea unor sume de bani; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

  5.HOTĂRÂRE privind încheierea unui parteneriat cu POOL-ul de Asigurare Împotriva 

Dezastrelor Naturale SA (PAID), în vederea desfășurării în comun a unor campanii de informare a 

populației; 

           - iniţiator – Viceprimar Alin Lehăduș 

 6.HOTĂRÂRE privind încheierea unui Acord parteneriat cu Camera de Comerț și 

Industrie Neamț, în vederea organizării Târgului ”Expo Bunătăți Tradiționale”; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 7.HOTĂRÂRE privind stabilirea salariilor de baza aferente functiilor publice si 

contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului si din serviciile publice din 

subordinea municipiului Piatra Neamt, începând cu 01 ianuarie 2022; 

                   - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 8.HOTĂRÂRE privind completarea art.1 din HCL nr.53/2016; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 9.HOTĂRÂRE privind actualizarea componenței Comisiei Sociale a Consiliului Local a 

municipiului Piatra Neamț;  

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 10.HOTĂRÂRE privind întocmirea documentației cadastrale de alipire pentru imobilele 

cu NC 68246 și NC 68239 din municipiul Piatra Neamț; 

           - iniţiator – Viceprimar Marius Irimia 

 11.HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a 

indicatorilor tehnico-economici, aferenți obiectivului de investiții ”Modernizarea sistemului de 

iluminat public în municipiul Piatra Neamț - etapa a III-a”; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

12.HOTĂRÂRE privind aprobarea participării municipiului Piatra Neamț  în cadrul 

Programului privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în 

infrastructura de iluminat public – finanțat prin Administrația Fondului pentru Mediu, în vederea 

obținerii finanțării nerambursabile pentru proiectul ”Modernizarea sistemului de iluminat public 

in Municipiul Piatra Neamt-etapa a III-a”; 

            - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

  13.HOTĂRÂRE privind aprobarea costului mediu lunar și a contribuției lunare de 

întreținere pentru persoanele vârstnice îngrijite în Centrul Social Pietricica, pentru anul 2022; 

           - iniţiator – Viceprimar Alin Lehăduș 

  14.HOTĂRÂRE privind aprobarea Devizului General aferent Proiectului Tehnic de 

Execuție pentru obiectivul de investiții ”Lucrări antieroziune drumuri și corectare torenți ce 

afectează siguranța circulației, Parcul Cozla – Municipiul Piatra Neamț, județul Neamț”; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 



  15.HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții 

(DALI) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți investiției Centru de zi ”Primii Pași”, str. 

Progresului nr.37, Piatra Neamț; 

           - iniţiator – Viceprimar Alin Lehăduș 

 16.HOTĂRÂRE privind stabilirea Planului anual de acțiuni/lucrări de interes local și a 

Instrucțiunilor de implementare pentru anul 2022; 

           - iniţiator – Viceprimar Alin Lehăduș 

 17.HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr. 31/25.02.2021 privind reorganizarea 

Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Piatra Neamt, aprobarea organigramei,  a statului de 

functii si a Regulamentului de Organizare si Functionare; 

           - iniţiator – Viceprimar Alin Lehăduș 

 18.HOTĂRÂRE privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, pentru anul 2022;  

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 19.HOTĂRÂRE privind anularea creanțelor fiscale restante mai mici de 40 lei aflate în 

sold la 31.12.2021; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 20.HOTĂRÂRE privind majorarea impozitului pe clădire și teren, începând cu anul 2022 

pentru imobilul situat în municipiul Piatra Neamț, str. Durăului nr.2, proprietar CADARE 

ANCUȚA CORINA, ca urmare a constatării tehnice de clădire și teren neîngrijit; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 21.HOTĂRÂRE privind majorarea impozitului pe clădire și teren, începând cu anul 2022 

pentru imobilul situat în municipiul Piatra Neamț, P-ța Ștefan cel Mare nr.1, bl.C1, proprietar 

SNTFC CFR CĂLĂTORI SA, ca urmare a constatării tehnice de clădire și teren neîngrijit; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 22.HOTĂRÂRE privind majorarea impozitului pe clădire și teren, începând cu anul 2022 

pentru imobilul situat în municipiul Piatra Neamț, str. Ștefan cel Mare nr.64, proprietar COZMA 

VIOLETA, ca urmare a constatării tehnice de clădire și teren neîngrijit; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 23.HOTĂRÂRE privind majorarea impozitului pe clădire și teren, începând cu anul 2022 

pentru imobilul situat în municipiul Piatra Neamț, str. Ștefan cel Mare nr.72, proprietar GORGOS 

ALEXANDRU CONSTANTIN, ca urmare a constatării tehnice de clădire și teren neîngrijit; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 24.HOTĂRÂRE privind majorarea impozitului pe clădire și teren, începând cu anul 2022 

pentru imobilul situat în municipiul Piatra Neamț, B-dul Republicii nr.14, proprietar PRICOP 

DOREL, ca urmare a constatării tehnice de clădire și teren neîngrijit; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 25.HOTĂRÂRE privind majorarea impozitului pe clădire și teren, începând cu anul 2022 

pentru imobilul situat în municipiul Piatra Neamț, Bd. 9 Mai nr.45, proprietar SC AVO GRUP 

INVEST SRL, ca urmare a constatării tehnice de clădire și teren neîngrijit; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 26.HOTĂRÂRE privind majorarea impozitului pe clădire și teren, începând cu anul 2022 

pentru imobilul situat în municipiul Piatra Neamț, str. Durăului nr.22A, proprietar SC OZ-PN 

INVESTMENT SRL, ca urmare a constatării tehnice de clădire și teren neîngrijit; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 27.HOTĂRÂRE privind majorarea impozitului pe clădire și teren, începând cu anul 2022 

pentru imobilul situat în municipiul Piatra Neamț, B-dul Republicii nr.14, proprietar VINCA 

MANUELA, ca urmare a constatării tehnice de clădire și teren neîngrijit; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 28.HOTĂRÂRE privind extinderea modalităților de plată a impozitelor și taxelor locale la 

nivelul municipiului Piatra Neamț; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 29.HOTĂRÂRE privind înființarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență 

(SVSU) al municipiului Piatra Neamț, aprobarea organigramei și a Regulamentului de organizare 

și funcționare al SVSU; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 



 30.HOTĂRÂRE privind aprobarea programului de aprovizionare a populației 

municipiului Piatra Neamț cu produse agroalimentare raționalizate, în caz de mobilizare sau 

război, valabil în perioada 2021-2024; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 31.HOTĂRÂRE privind înregistrarea în domeniul public al municipiului Piatra Neamț a 

unui bun imobil teren, situat în str. Aurel Vlaicu, în vederea înscrierii în Cartea Funciară; 

           - iniţiator – Viceprimar Alin Lehăduș 

 32.HOTĂRÂRE privind  înregistrarea în domeniul public al municipiului Piatra Neamț a 

unui bun imobil teren, situat în Aleea Viforului f.n., în vederea înscrierii în Cartea Funciară; 

           - iniţiator – Viceprimar Alin Lehăduș 

 33.HOTĂRÂRE privind dobândirea, prin cumpărare, de către Municipiul Piatra Neamț a 

terenului intravilan în suprafață totală de 313 m.p., situat în str. Bistriței f.n.; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 34.HOTĂRÂRE privind dobândirea de către Municipiul Piatra Neamţ a unor bunuri 

imobile – terenuri, ca urmare a renunţării la dreptul de proprietate în favoarea Municipiului Piatra 

Neamț; 

           - iniţiator – Viceprimar Alin Lehăduș 

 35.HOTĂRÂRE privind aprobarea nivelului chiriei şi al redevenţei pentru imobilele 

aparţinând Municipiului Piatra Neamţ, precum şi contravaloarea folosinţei fără forme legale a 

imobilelor proprietatea unităţii administrativ – teritoriale, pentru anul 2022; 

           - iniţiator – Viceprimar Alin Lehăduș 

 36.HOTĂRÂRE pentru prelungirea contractelor de închiriere încheiate între municipiul 

Piatra Neamţ şi companiile specializate în servicii de reclamă şi publicitate ; 

           - iniţiator – Viceprimar Alin Lehăduș 

 37.HOTĂRÂRE privind schimbarea destinației unui imobil aflat în proprietatea publică a 

municipiului Piatra Neamț; 

           - iniţiator – Viceprimar Alin Lehăduș 

 38.HOTĂRÂRE privind stabilirea valorilor de inventar, valorilor de piață și vânzarea 

directă a unor bunuri imobile – apartamente, obiective de investiții proprietate privată a statului – 

locuințe ANL și terenuri cotă parte indiviză aferente acestora, proprietate privată a municipiului 

Piatra Neamț, situate în str. Clement Pompiliu nr. 3; 

           - iniţiator – Viceprimar Alin Lehăduș 

 39.HOTĂRÂRE privind delegarea de gestiune prin concesiune a serviciului public de 

amenajare, întreţinere şi exploatare a parcărilor publice cu plată, precum şi a celui de blocare, 

ridicare, transport, depozitare şi eliberare a autovehiculelor care sunt staţionate sau parcate 

neregulamentar pe raza municipiului Piatra Neamţ; 

    - iniţiator – Viceprimar Alin Lehăduș 

 40.HOTĂRÂRE privind desemnarea unui delegat, care să facă parte din comisia locală de 

recrutare-încorporare constituită la nivelul Centrului Militar Județean Neamț; 

    - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 

 

II. Informări – Întrebări – Interpelări adresate executivului 

 

 

 

 

Secretarul General al Municipiului, 

Dragoș ȘTEFAN 


