
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 31.08.2021 – 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 de Consiliu 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.  _1.645___ 

Din 25.08.2021 
SAPL/Ds.II/C.A.M./4 ex/24.08.2021 

 



Anexă la Dispoziția Primarului nr. 1.645  din 25.08.2021 

 

 

Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare a  

Consiliului Local din data de 31.08.2021 

 

 

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRE: 

 

 

1.HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului 

Piatra Neamț, pe anul 2021; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

2.HOTĂRÂRE privind aprobarea programului local multianual privind creșterea 

performanței energetice a blocurilor de locuințe; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

3.HOTĂRÂRE privind aprobarea PUZ și RLU aferent ,,Construire ansamblu de 

locuințe colective, amenajare acces și parcare, branșamente la utilități” pe terenul 

proprietatea SLASH ECHO INVEST S.R.L., situat pe str. Fermelor, punct Bancă; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

4.HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

investiția Rețea iluminat stradal cu posibilitatea extinderii rețelei de distribuție publică a 

energiei electrice str. Prelungirea Pepinierii din municipiul Piatra Neamț; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

5.HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați în 

urma încheierii contractului de execuție Modernizare străzi: Schitului tronson II, Izvor, 

Izvoraș - din municipiul Piatra Neamț; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

6.HOTĂRÂRE privind aprobarea D.A.L.I. – documentație de avizare a lucrărilor 

de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții 

”Amenajare Casa Căsătoriilor – clădire C3 – lucrări de modernizare, îmbunătățire a 

eficienței energetic și compartimentări interioare – Municipiul Piatra Neamț, județul 

Neamț”; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

7.HOTĂRÂRE privind dezlipirea în două loturi a documentaţiei cadastrale 

identificată prin NC 57400, CF 57400; 

           - iniţiator – Viceprimar Alin Lehăduș 

8.HOTĂRÂRE privind dezlipirea în două loturi a documentaţiei cadastrale 

identificată prin NC 65951, CF 65951; 

           - iniţiator – Viceprimar Alin Lehăduș 

9.HOTĂRÂRE privind dezlipirea în două loturi a documentaţiei cadastrale 

identificată prin NC 67153951, CF 67153; 

           - iniţiator – Viceprimar Alin Lehăduș 

10.HOTĂRÂRE privind înregistrarea unor terenuri în patrimoniul municipiului 

Piatra Neamţ, domeniul privat; 

           - iniţiator – Viceprimar Alin Lehăduș 



11.HOTĂRÂRE pentru modificarea poziției nr. 256 din anexa la HCl nr. 313 din 

05.12.2005 privind aprobarea inventarului parțial pentru terenurile proprietate privată a 

municipiului Piatra Neamț; 

           - iniţiator – Viceprimar Alin Lehăduș 

12.HOTĂRÂRE privind darea în folosință gratuită către Federația Română de 

Handbal, a unor spații din incinta Sălii Polivalente din municipiul Piatra Neamț, situată 

în str. Mihai Viteazu nr. 47; 

           - iniţiator – Viceprimar Alin Lehăduș 

13.HOTĂRÂRE privind acordarea avizului Consiliului Local al Municipiului 

Piatra Neamț pentru prestarea serviciilor funerare de către S.C. UKA TEAM S.R.L.; 

           - iniţiator – Viceprimar Alin Lehăduș 

14.HOTĂRÂRE privind acordarea unui stimulent financiar pentru nou-născuți; 

           - iniţiator – Consilier Local Luca-Moise Florentina 

15.HOTĂRÂRE privind încheierea unor parteneriate; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

16.HOTĂRÂRE privind modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

proiectul ”Investiții în infrastructura educațională gimnazială din cadrul Școlii 

Gimnaziale nr. 5, Municipiul Piatra Neamț”- cod SMIS 124049; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

17.HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza 

DALI) actualizată, indicatorii tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea 

sumară a investiției propusă a fi realizată prin proiectul ”Investitii pentru cresterea 

eficientei energetice a cladirilor publice din infrastructura educationala pentru 

învatamântul tehnic si vocational din Municipiul Piatra Neamt - Liceul de Arte Victor 

Brauner, cod SMIS 137359”; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

18.HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului ”Investiții în infrastructura 

educațională gimnazială din cadrul Școlii Gimnaziale nr. 5, Municipiul Piatra Neamț” – 

cod SMIS 124049 și a cheltuielilor aferente acestuia; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

19.HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului privind normele de 

gospodărire, întreținere, curățenie și estetică în municipiul Piatra Neamț și abrogarea 

HCL nr. 135/27.05.2021; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

20.HOTĂRÂRE privind neasumarea responsabilităților organizării  procedurilor 

de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor aferente 

Programului pentru școli al României pentru anul școlar 2021-2022, precum și a 

contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor 

educative, la nivel local, în municipiului Piatra Neamț; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 

 II.  Informări – Întrebări – Interpelări adresate executivului 
 

Secretarul General al Municipiului, 

Dragoș ȘTEFAN 
 

 

 


