
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 25.02.2021 – 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 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, 

                                                                                             OANA SÂRBU 
 

                                                       

Nr.  __233___ 

Din _18.02.2021_ 
SAPJ/Ds.II/NP/4 ex/18.02.2021  

 

 

 Șef SAPJ,    Întocmit, 

     Andrei Acristinei     Nicoleta Poețelea 



Anexă la Dispoziția Primarului nr.233  din 18.02.2021 

 

Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare a  

Consiliului Local din data de 25.02.2021 

 

 

I. PROIECT  DE HOTĂRÂRE: 

  1.HOTĂRÂRE privind administrarea imobilelor proprietate publică a 

municipiului Piatra Neamț în care funcționează învățământul  preuniversitar de stat; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 2.HOTĂRÂRE privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței 

instituționale pe paginile de internet ale municipiului Piatra Neamț, ale instituțiilor și 

serviciilor publice aflate în subordinea Consiliului Local al municipiului Piatra 

Neamț, precum și ale întreprinderilor publice – societăți comerciale la care 

municipiul este acționar majoritar; 

           - iniţiatori – Grupul consilierilor locali USR+: d-na Tofan Ramona, dl. 

Irimia Marius și dl. Asandei Alexandru Constantin 

  3.HOTĂRÂRE privind stabilirea Planului de acţiune privind serviciile sociale 

administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamţ 

pentru anul; 

           - iniţiator – Viceprimar Lehăduș Alin Ștefan  

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

aferente investiției " Centru de zi "Primii pași"”, str. Progresului nr. 37, Piatra Neamț; 

           - iniţiator – Viceprimar Lehăduș Alin Ștefan 

 5.HOTĂRÂRE privind reorganizarea Direcției de Asistență Socială a 

municipiului Piatra Neamț, aprobarea organigramei,  a statului de funcții și a 

Regulamentului de Organizare și Funcționare; 

           - iniţiator – Viceprimar Lehăduș Alin Ștefan 

 6.HOTĂRÂRE privind includerea în bugetul municipiului Piatra Neamț pe 

anul 2021 a sumei necesare pentru întreținerea anuală a obiectivului ”Îndiguire maluri 

râu Bistrița în zona întregului ansamblu de management al deșeurilor situat în anexa 

Vânatori”/RO0015, finanțat în cadrul mecanismului financiar SEE; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 7.HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului „Regenerare urbană a 

coridorului secundar de mobilitate pe axa est-vest – Etapa I (Bulevardul 9 Mai, strada 

Dimitrie Leonida), cod SMIS 126609, precum și a cheltuielilor aferente 

implementării acestuia, faza DALI revizuit;  

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 8.HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a 

indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului „Reorganizarea coridorului 

principal  de mobilitate urbană pe axa est-vest (Bulevardul Decebal, Piața Mihail 

Kogălniceanu,  Bulevardul Traian)”, cod SMIS 126604, faza DALI revizuit; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 9.HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului „Reorganizarea coridorului 

principal  de mobilitate urbană pe axa est-vest (Bulevardul Decebal, Piața Mihail 



Kogălniceanu,  Bulevardul Traian)”, cod SMIS 126604, precum și a cheltuielilor 

aferente implementării acestuia, faza DALI revizuit; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 10.HOTĂRÂRE privind aprobarea Contractului de delegare prin concesiune a 

gestiunii activității de curățare și transportul zăpezii de pe căile publice  și menținerea 

acestora în funcțiune pe timp de polei sau îngheț - parte componentă a serviciului de 

salubrizare în municipiul Piatra Neamț și a tarifelor aferente prestării serviciului; 

           - iniţiator – Viceprimar Lehăduș Alin Ștefan 

 11.HOTĂRÂRE  privind monitorizarea sistematică a activităţii societăţilor  

comerciale la care  Municipiul Piatra Neamţ este acţionar unic sau majoritar; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 12.HOTĂRÂRE  pentru modificarea H.C.L. nr. 309 din 26.09.2019 privind 

înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Piatra 

Neamț”; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 13.HOTĂRÂRE  privind aprobarea PUZ și RLU aferent ,,Etajare parțială 

construcție cu destinația locuințe colective, schimbare funcțiune din L1a în L2a” pe 

terenul proprietatea S.C. TG&TC CONPROD S.R.L., situat pe str. Luceafărului nr. 

71; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 14.HOTĂRÂRE  privind aprobarea Raportului de evaluare, stabilirea preţului 

de piaţă şi vânzarea directă a unui bun imobil aparţinând domeniului privat al 

municipiului Piatra Neamţ, situat în Bd. General N. Dăscălescu nr. 15, bl. T1, sc. F – 

teren cotă parte indiviză; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 15.HOTĂRÂRE  pentru apartamentarea în două loturi a imobilului identificat 

prin NC 68246; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 16.HOTĂRÂRE  privind darea în folosință gratuită, către Inspectoratul de 

Poliție al Județului Neamț, a unui spațiu din incinta Complexului Comercial Mall 

Forum Center, situat în str. Cuejdi nr. 1B, pentru amenajare Birou Siguranță Școlară 

și Birou pentru Protecția Animalelor; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 17.HOTĂRÂRE privind schimbarea temporară a destinației unor imobile 

aflate în proprietatea publică a municipiului Piatra Neamț; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 18.HOTĂRÂRE privind darea în folosință gratuită către Serviciul de 

Telecomunicații Speciale, a unor spații din incinta Stadionului Municipal Ceahlăul, 

situat în str. Eroilor nr. 18; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 19.HOTĂRÂRE   privind darea în folosință gratuită, către Direcția Generală 

de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, a unor bunuri mobile, mijloace 

fixe și obiecte de inventar; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 



 20.HOTĂRÂRE privind aprobarea criteriilor de evaluare ale activității Poliției 

Locale Piatra Neamț și a indicatorilor de performanță pe anul 2021; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 21.HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului anual de ordine și siguranța 

publică a municipiului Piatra Neamț pe anul 2021; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 22.HOTĂRÂRE pentru prelungirea contractului de delegare de gestiune prin 

concesiune nr.32468/31.07.2015 încheiat între municipiul Piatra Neamț și SC Parking 

SA; 

           - iniţiator – Viceprimar Lehăduș Alin Ștefan 

 23.HOTĂRÂRE privind aprobarea predării în administrarea Poliției Locale 

Piatra Neamț a unor sisteme de supraveghere video și aprobarea regulamentului de 

utilizare a acestora; 

           - iniţiator – Viceprimar Lehăduș Alin Ștefan 

 24.HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Contractul de delegare de 

gestiune prin concesiune nr. 32.468 din 31.07.2015, încheiat între municipiul Piatra 

Neamţ şi S.C. Parking S.A; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 25.HOTĂRÂRE privind derularea procedurii de atribuire a unui număr de 5 

autorizaţii taxi pentru realizarea serviciului de transport persoane în regim de taxi cu 

vehicule adaptate transportului persoanelor cu dizabilități; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 26.HOTĂRÂRE privind înregistrarea unor investiţii în patrimoniul 

municipiului Piatra Neamţ, domeniul public; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 27.HOTĂRÂRE privind încheierea unui parteneriat cu Asociația ”Călător prin 

România”, în vederea realizării prezentărilor multilingve ale monumentelor de 

patrimoniu și ale obiectivelor turistice din Piatra Neamț, precum și a 

montării/realizării plăcuțelor turistice digitale care conțin cod QR, în proximitatea 

acestora; 

  - iniţiator – Primar Andrei Carabelea  

 28.HOTĂRÂRE pentru completarea HCL nr. 158 din 28.05.2015 privind 

aprobarea listei cu obiectivele asigurate cu pază de către Poliția Locală Piatra Neamț, 

cu modificările și completările ulterioare; 

  - iniţiator – Primar Andrei Carabelea  

 

II. Informări – Întrebări – Interpelări adresate executivului 
 

 

Secretarul General al Municipiului, 

Oana SÂRBU 


