
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 25.03.2021 – ora 14:00, desfășurată în sala de festivități a Colegiului Național 

Petru Rareș, din Piatra Neamț, str. Ștefan cel Mare nr.4. 

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.  _451_____ 

Din __18.03.2021_ 
SAPJ/Ds.II/NP/4 ex/18.03.2021  

 
 



Anexă la Dispoziția Primarului nr.451 din 18.03.2021 

 

 

 

Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare a  

Consiliului Local din data de 25.03.2021 

 

 

I. PROIECT  DE HOTĂRÂRE: 

  1.HOTĂRÂRE privind completarea valorii de inventar a unor clădiri date în 

administrarea invățământului  preuniversitar de stat din Municipiul Piatra Neamț; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

2.HOTĂRÂRE pentru modificarea  Hotărârii de Consiliu Local  nr.35 din 30.01.2020  

privind aprobarea închirierii, prin licitație publică a spațiilor disponibile excedentare din unitățile 

de învățământ  preuniversitar de stat din municipiul Piatra Neamț; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

  3.HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume de bani din capitolul 67.02  - ”Cultură, 

recreere, religie”; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 4.HOTĂRÂRE privind aderarea Municipiului Piatra-Neamț la Asociația Culturală 

Tărâmul Apelor – ”Associazione Culturale Paese dell’Acqua”; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 5.HOTĂRÂRE privind stabilirea cuantumului și plata cotizațiilor anuale ale 

Municipiului Piatra-Neamț către asociațiile din care face parte, pentru anul 2021;           

     - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 6.HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr.386 din 18.12.2019 pentru aprobarea 

Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile din bugetul local al municipiului 

Piatra Neamț, alocate pentru activități nonprofit de interes local; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 7.HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul nr.19351 din 

16.07.2020 de delegare prin concesiune a gestiunii activității de dezinsecție, dezinfecție și 

deratizare – parte componentă a serviciului de salubrizare în municipiul Piatra Neamț;  

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 8.HOTĂRÂRE privind aprobarea subcontractării unor lucrări de reparații curente ce fac 

obiectul contractului de concesiune nr.2719/29.01.2002, actualizat, încheiat între municipiul 

Piatra Neamț și SC Publiserv SA; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 9.HOTĂRÂRE privind încheierea unui parteneriat cu Asociația Act For Tomorrow; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 10.HOTĂRÂRE pentru actualizarea documentațiilor cadastrale cu nr. NC55837 și 

NC61501 din municipiul Piatra Neamț; 

           - iniţiator – Viceprimar Irimia Marius Ioan  

 11.HOTĂRÂRE  privind unele măsuri pentru protecția mediului și a sănătății publice în 

municipiul Piatra Neamț; 

           - iniţiator – Consilier Local Ioan Iulian Curelaru 

 12.HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr.2 la HCL nr.309 din 21.12.2020 privind 

stabilirea impozitelor și taxelor locale, pentru anul 2021; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 13.HOTĂRÂRE  privind aprobarea PUZ și RLU aferent ,,Antares Clinic – Centru 

Oncologic de Diagnostic și Tratament”; 

           - iniţiator – Viceprimar Irimia Marius Ioan 



 14.HOTĂRÂRE  privind aprobarea PUZ și RLU aferent ,,Lotizare teren pentru 

construire locuințe individuale, branșamente la utilități”, str. Apusului; 

           - iniţiator – Viceprimar Irimia Marius Ioan 

 15.HOTĂRÂRE  privind darea în folosință gratuită către Camera de Comerț și Industrie 

Neamț, a unui imobil aparținând domeniului public al municipiului Piatra Neamț, situat în bd. 

Republicii nr. 17, bl. A1, parter; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 16.HOTĂRÂRE  Pentru completarea art. 1 din HCL nr. 302 din 21.12.2020; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 17.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 

 18.HOTĂRÂRE privind încheierea Acordului de parteneriat cu Universitatea Alexandru 

Ioan Cuza Iași – Facultatea de Geologie și Geografie, pentru realizarea proiectului ,,Dezvoltarea 

de facilități recreaționale și de vizitare în Parcul Pădure Cozla Piatra Neamț, pentru încurajarea 

unei vieți active”; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 19.HOTĂRÂRE pentru încheierea Acordului de Parteneriat cu Agenția pentru 

Dezvoltare Regională Nord-Est pentru realizarea proiectului ,,Sprijin la nivelul regiunii Nord-Est 

pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile 

mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), 

infrastructura și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial 

turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/ sau drumuri 

de legătură”, cod SMIS 145313; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 20.HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului, a valorii actualizate aferentă proiectului 

„Extinderea și modernizarea sistemului de iluminat public în municipiul Piatra Neamț: 

Bulevardul Decebal, Piața Mihail Kogălniceanu, Bulevardul Traian, Strada Fermelor, zona 

Pietricica”, cod SMIS 124829, faza Proiect tehnic; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 21.HOTĂRÂRE privind încheierea unui parteneriat cu Asociația ASTRICO NORD-

EST; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 22.HOTĂRÂRE privind încheierea unui parteneriat cu Centrul Român de Politici 

Europene; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 23.HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special în Adunarea Generală a 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Aqua Neamţ”; 

    - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 24.HOTĂRÂRE privind darea în folosință gratuită către Agenția Națională pentru 

Locuințe Oficiul Regional pentru Locuințe Nord Est, a unui spațiu din incinta Complexului 

Comercial Mall Forum Center, situat în str. Cuejdi nr.1B, cu destinația de birou; 

    - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 25.HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr.1 la Contractul de delegare de gestiune 

prin concesiune nr.58.952 din 31.12.2015, încheiat între municipiul Piatra Neamț și SC 

Xdatasoft SRL; 

    - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 



 26.HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI 

revizuit), şi  a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv descrierea investiţiei din DALI pentru 

proiectul: „Modernizare coridor integrat de mobilitate est-vest – Strada Mihai Viteazu” din 

municipiul Piatra Neamț, cod SMIS 126606; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 27.HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului si a valorii actualizate aferente proiectului 

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

Piatra Neamț, cod SMIS 126606, faza DALI revizuit, precum și a cheltuielilor necesare 

implementării acestuia; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 28.HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special în Adunarea Generală a 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “URBTRANS” în vederea exercitării votului pentru 

încheierea unui act  adițional la contractul nr.8/3918/13.09.2016 de delegare de gestiune prin 

concesiune a serviciului de transport public local; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 29.HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special în Adunarea Generală a 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “URBTRANS” în vederea exercitării votului pentru 

încheierea unor acte  adiționale la Actul Constitutiv și Statutul Asociației; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 30.HOTĂRÂRE privind desemnarea unei persoane din cadrul Direcției Economice 

pentru ținerea la zi a datoriei și a garanției publice locale; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 31.HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.288 din 21.12.2020 privind mandatarea 

consilierilor locali să reprezinte interesele municipiului Piatra Neamț, în cadrul societăților 

comerciale la care municipiul este asociat sau acționar; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

   

   

 

II. Informări – Întrebări – Interpelări adresate executivului 

1. Adresa Agenției Națională de Integritate nr.10504/G/II/03.03.2021, prin care se aduce la 

cunoștință faptul că Raportul de evaluare nr.17492/G/II/22.05.2018 cu privire la starea de 

incompatibilitate în care s-a aflat dl. Ciobanu Valentin a rămas definitiv prin nerecurarea 

Sentinței Civile nr.16/02.03.2020 emisă de Curtea de Apel Bacău; 

 

 

 

 

Secretarul General al Municipiului, 

Oana SÂRBU 
 


