
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 28.10.2021, ora 14:00 – desfășurată în sala de socializare, din incinta 

Stadionului Municipal. 

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.  __2.081___ 

Din _22.10.2021_ 
SAPJ/Ds.II/NP/4 ex/22.10.2021  

 
 



 
Anexă la Dispoziția Primarului nr.2.081 din 22.10.2021 

 

 

Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare a  Consiliului Local din data de 28.10.2021 

 

 

I. PROIECTE  DE HOTĂRÂRE: 

 

 

  1.HOTĂRÂRE privind aprobarea execuției bugetare la data de 30.09.2021; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 2.HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al SC 

Salubritas SA pentru anul 2021; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 3.HOTĂRÂRE privind mandatarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului 

Piatra Neamț în Adunarea Generală a Acționarilor la SC Compania Municipală de Investiții 

Urban SA să voteze pentru dizolvarea societății; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 4.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 

 5.HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.31 din 25.02.2021 privind reorganizarea 

Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț, aprobarea organigramei, a statului de 

funcții  și a Regulamentului de Organizare și Funcționare, cu modificările și completările 

ulterioare; 

           - iniţiator – Viceprimar Lehăduș Alin Ștefan 

 6.HOTĂRÂRE privind  indexarea impozitului pentru autovehicul de transport de marfă 

cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, precum și a unei combinații de 

autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de marfă cu masa totală 

maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone, pentru anul 2022; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 7.HOTĂRÂRE privind aprobarea propunerii pentru schimbarea destinației unui spațiu 

din incinta Colegiului Național ”Petru Rareș”, din str.Ștefan cel Mare nr.4, Piatra Neamț, în 

vederea solicitării emiterii avizului conform de la Ministerul Educației; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 8.HOTĂRÂRE privind acordarea de ajutoare de încălzire, în perioada sezonului rece, 

respectiv 01 noiembrie  - 01 aprilie, pentru familiile monoparentale din municipiul Piatra Neamț 

cu venituri reduse și care au în întreținere unu sau mai mulți copii; 

           - iniţiatori: 

    – d-na consilier local Luca Moise Florentina, dl. consilier local Novac 

Marius Gruia, dl. consilier local Mihalcea Cristian, dl. consilier local Florescu Purcariu Liviu și 

dl. consilier local Minuț Eduard Robert 

 9.HOTĂRÂRE privind aprobarea ”Strategiei de Dezvoltare Urbană Durabila a 

municipiului Piatra Neamț pentru perioada de programare 2021-2027”;           -  

  - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

10.HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza PT) şi  a 

noilor indicatori tehnico-economici, pentru proiectul ”Reabilitarea, modernizarea și dotarea 

Creşei Precista”, Cod SMIS 128041;  

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 



11.HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza PT) şi  a 

noilor indicatori tehnico-economici, pentru proiectul ”Reabilitare, modernizare și dotare 

Grădinița cu program prelungit nr.2”, Cod SMIS 128042;         

    - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

12.HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului ”Reabilitarea, modernizarea și dotarea 

Creşei Precista”, Cod SMIS 128041, precum și a cheltuielilor aferente acestuia;  

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

13.HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului ”Reabilitare, modernizare și dotare 

Grădinița cu program prelungit nr.2”, Cod SMIS 128042, precum și a cheltuielilor aferente 

acestuia;  

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 14.HOTĂRÂRE privind dezlipirea în două loturi a documentaţiilor cadastrale 

identificate prin NC 59732 și NC 59741; 

           - iniţiator – Viceprimar Irimia Marius Ioan 

 15.HOTĂRÂRE privind declararea unor imobile construcții ca fiind bunuri de interes 

public local și înregistrarea acestora în domeniul public al municipiului Piatra Neamț; 

           - iniţiator – Viceprimar Lehăduș Alin Ștefan 

 16.HOTĂRÂRE privind abrogarea HCL nr.110 din 10.07.1997 și HCL nr.209 din 

30.10.1998; 

           - iniţiator – Viceprimar Lehăduș Alin Ștefan  

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

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Aqua Neamț”, în vederea exercitării votului; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 18.HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 

Amenajare acces ștrand – traversare linii CN CFR – din municipiul Piatra Neamț; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 19.HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la contractul de delegare de gestiune prin 

concesiune nr.32468 din 31.07.2015 încheiat între municipiul Piatra Neamț și SC Parking SA; 

           - iniţiator – Viceprimar Lehăduș Alin Ștefan  

 20.HOTĂRÂRE privind alegerea Președintelui de ședință; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 

 

II. Informări – Întrebări – Interpelări adresate executivului 

 

 

 

 

 

 

 

Secretarul General al Municipiului, 

Dragoș ȘTEFAN 
 

 

 

 

 


