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PRIMARUL 

MUNICIPIULUI PIATRA NEAMŢ 

 
DISPOZIŢIE 

 

Privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamţ în 

şedinţă extraordinară 

 

 
          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. 2 lit.a), art.134 alin.3) lit.b), 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 extraordinară Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamţ, 

pentru data de 30.12.2021 – ora 12:00, 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 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.  __2478____ 

Din _27.12.2021_ 
SAPL/Ds.II/NP/4 ex/27.12.2021  

 

 

 



Anexă la Dispoziția Primarului nr. 2478 din 27.12.2021 

 

Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare a  

Consiliului Local din data de 30.12.2021 

 
I. PROIECTE  DE HOTĂRÂRE: 

 

 1.HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului local, pe anul 2021; 

                 - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 2.HOTĂRÂRE privind scoaterea din evidența contabilă a titlurilor de participare deținute 

de municipiul Piatra Neamț în capitalul social al SC Aqua Calor SA, în urma închiderii procedurii 

falimentului și radierea societății de la Registrul Comerțului; 

                 - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 3.HOTĂRÂRE pentru completarea HCL nr.344 din 17.12.2021 privind stabilirea 

impozitelor și taxelor locale, pentru anul 2022; 

                 - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 4.HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.383 din 12.12.2018 privind încheierea unui 

Acord de Parteneriat cu UAT Județul Neamț, prin Consiliul Județean Neamț pentru realizarea 

proiectului ”Reabilitare și modernizare transport ecologic”, în Municipiul Piatra Neamț, cu 

modificările și completările ulterioare; 

                 - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 5.HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.62 din 27.02.2020 privind aprobarea 

proiectului, precum și a cheltuielilor aferente implementării proiectului ”Reabilitare și modernizare 

transport ecologic”, cod SMIS 127035; 

                 - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 6.HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului de reevaluare a activelor fixe din patrimoniul 

municipiului Piatra Neamţ; 

                 - iniţiator – Viceprimar Alin Lehăduș 

 7.HOTĂRÂRE privind darea în folosință gratuită către Federația Română de Arte Marțiale, 

a unor spații din incinta Sălii Polivalente din municipiul Piatra Neamț, situată în str. Mihai Viteazul 

nr. 47; 

   - iniţiator – Viceprimar Alin Lehăduș 

             8.HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului 

Piatra Neamț a bunului imobil teren identificat prin NC 68595, CF 68595; 

                  - iniţiator – Viceprimar Alin Lehăduș 

 9.HOTĂRÂRE pentru aprobarea prelungirii Contractului de prestări servicii nr. 29.395 din 

10.07.2015, cu modificările și completările ulterioare, încheiat cu S.C. Locativserv S.R.L.; 

                 - iniţiator – Viceprimar Alin Lehăduș 

 10.HOTĂRÂRE privind modificarea anexei ”Tarife” la Contractul de delegare de gestiune 

prin concesiune nr. 40.940/1978 din 21.12.2021, încheiat între municipiul Piatra Neamţ şi S.C. 

Parking S.A.; 

                 - iniţiator – Viceprimar Alin Lehăduș 

 11.HOTĂRÂRE privind transmiterea ca bun de retur a unui imobil teren către SC Parking 

SA, în vederea amenajării unei parcări publice cu plată; 

                 - iniţiator - Viceprimar Alin Lehăduș 

 

II. Informări – Întrebări – Interpelări adresate executivului 

 

 

Secretarul General al Municipiului, 

Dragoș ȘTEFAN 
 

 


