
 

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 28.01.2021 – 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.  __71___ 

Din _21.01.2021_ 
SAPJ/Ds.II/NP/4 ex/21.01.2021  



 

Anexă la Dispoziția Primarului nr.71  din 21.01.2021 

 

 

Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare a  

Consiliului Local din data de 28.01.2021 

 

 

I. PROIECT  DE HOTĂRÂRE: 

 

  1.HOTĂRÂRE privind aprobarea utilizării în anul 2021 a excedentului 

bugetar înregistrat la 31.01.2020, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de 

dezvoltare; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 2.HOTĂRÂRE pentru mandatarea Direcției Taxe și Impozite a municipiului 

Piatra Neamț de a reprezenta interesele municipiului Piatra Neamț în cauzele privind 

procedura insolvenței; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 3.HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.155/18.06.2020 privind instituirea 

unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente 

obligațiilor fiscale restante la 31 martie 2020 inclusiv, datorate bugetului local al 

Municipiului Piatra Neamț; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 4.HOTĂRÂRE privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale 

Direcției Taxe și Impozite a municipiului Piatra Neamț, aprobate prin HCL 

nr.18/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 5.HOTĂRÂRE privind menținerea,  începând cu luna ianuarie 2021, la nivelul 

aferent lunii decembrie 2020, a salariilor de bază aferente funcțiilor publice și 

contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului și din instituțiile 

publice din subordinea Consiliului Local al municipiului Piatra Neamț, precum și a 

indemnizațiilor lunare pentru funcțiile de demnitate publică; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 6.HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare 

a activităţii de voluntariat din cadrul Primăriei municipiului Piatra Neamţ  şi din 

cadrul serviciilor publice din subordinea Consiliului local al municipiului Piatra 

Neamţ; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 7.HOTĂRÂRE privind încheierea unui parteneriat cu Asociația Culturală 

Ludmila Vidrașcu, în vederea implementării proiectului cultural ”Litera de piatră”; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 8.HOTĂRÂRE privind modificarea Regulamentului de organizare și 

funcționare al aparatului de specialitate al primarului, aprobat prin HCL 

nr.211/26.07.2018; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 



 9.HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului privind atestarea 

persoanelor fizice care doresc să obțină calitatea de administrator de condominii; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 10.HOTĂRÂRE privind repartizarea unor locuințe; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 11.HOTĂRÂRE privind aprobarea costului mediu lunar și a contribuției 

lunare de întreținere pentru persoanele vârstnice îngrijite în Centrul Social Pietricica, 

pentru anul 2021; 

           - iniţiator – Viceprimar Lehăduș Alin Ștefan 

 12.HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.123 din 23.04.2020 privind 

gestiunea directă a Serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a Sălii 

Polivalente din municipiul Piatra Neamț, situată în str. Mihai Viteazul nr. 47 ; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 13.HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr. 294 din 26.09.2019 privind 

aprobarea unor Regulamente-Cadru; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 14.HOTĂRÂRE privind concesionarea directă către S.C. PROD ALCAR 

IMPEX S.R.L., a terenului în suprafață de 643 mp, situat în punct IVV, pentru 

extindere clădiri existente, în vederea măririi capacității de producție; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 15.HOTĂRÂRE privind modificarea contractului de delegare de gestiune prin 

concesiune nr.1641/359 din 22.01.2018, încheiat între municipiul Piatra Neamț și SC 

CMI Urban SA, cu modificările și completările ulterioare; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

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

Poliție al Județului Neamț - Serviciul Cazier Judiciar, Statistică și Evidență 

Operativă, a unui spațiu din incinta Complexului Comercial Mall Forum Center, 

situat în str. Cuejdi nr. 1B, pentru amenajare ghișeu eliberare certificate de cazier 

judiciar; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 17.HOTĂRÂRE privind aprobarea documentatiei tehnico-economice și a 

indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului „Regenerare urbana a coridorului 

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

Leonida), cod SMIS 126609, faza DALI revizuit; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 18.HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului „Regenerare urbana a 

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

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

implementarii acestuia, faza DALI revizuit; 

          - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 19.HOTĂRÂRE privind darea în folosință gratuită către Inspectoratul pentru 

Situații de Urgență ”Petrodava” al Județului Neamț, a unui spațiu din incinta 

Stadionului municipal Ceahlăul, situat în str. Eroilor nr.18; 

          - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 



 20.HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr.282 din 26.11.2020; 

          - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 21.HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr.1 la contractul de delegare de 

gestiune prin concesiune nr.58952/31.12.2015, încheiat între municipiu Piatra Neamț 

și SC Xdatasoft SRL; 

          - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 22.HOTĂRÂRE privind derularea procedurii de atribuire a unui număr de 82 

de autorizații TAXI pentru realizarea serviciului de transport persoane în regim de 

taxi; 

          - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 23.HOTĂRÂRE pentru modificarea Regulamentului privind transportul în 

regim de taxi și de închiriere, aprobat prin HCL nr.305/2013, cu modificările și 

completările ulterioare; 

          - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 24.HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului estimat și delegarea atribuțiilor 

pentru autorizarea, organizarea, funcționarea și dotarea celor 4 centre de vaccinare 

împotriva COVID-19 către Direcția de Asistență Socială a municipiului Piatra 

Neamț; 

          - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 25.HOTĂRÂRE pentru completarea HCL nr.323/21.12.2020 privind 

aprobarea nivelului chiriilor și al redevențelor pentru imobilele aparținând 

municipiului Piatra Neamț, precum și contravaloarea folosinței fără forme legale a 

imobilelor proprietatea unității administrativ-teritoriale, pentru anul 2021; 

          - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 26.HOTĂRÂRE privind alegerea Președintelui de ședință; 

         - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 

II. Informări – Întrebări – Interpelări adresate executivului 

 

1. Adresa Instituției Prefectului nr.275 din 06.01.2021 cu privire la sesizarea 

formulată de grupul consilierilor locali PSD și răspunsul formulat de către Primarul și 

Secretarul General al Municipiului Piatra Neamț; 

2. Plângerea prealabilă nr.1220 din 15.01.2021 formulată de grupul consilierilor 

locali PSD și răspunsul întocmit de către Președintele de ședință al Consiliului Local 

și Compartimentul Secretariat și Asistență Juridică Consiliul Local; 
 

 

 

 

Secretarul General al Municipiului, 

Oana SÂRBU 
 

 

 

 

 


