
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 22.04.2021 – ora 14:00, 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, 

                                                                                             OANA SÂRBU 
 

                                                       

Nr.  __667__ 

Din _15.04.2021_ 
SAPJ/Ds.II/NP/4 ex/15.04.2021  

 
 



Anexă la Dispoziția Primarului nr.667 din 15.04.2021 

 

 

 

Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local din data de 22.04.2021 

 

 

I. PROIECT  DE HOTĂRÂRE: 

 

1.HOTĂRÂRE privind aprobarea Protocolului de colaborare dintre IPJ Neamț - Poliția 

Municipiului Piatra Neamț, Municipiul Piatra Neamț și Poliția Locală Piatra Neamț; 

- Inițiator –Primar Andrei Carabelea 

2.HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de utilizare a sistemului de 

supraveghere video în municipiul Piatra Neamț și desemnarea Poliției Locale ca operator; 

- Inițiator –Primar Andrei Carabelea 

3.HOTĂRÂRE privind încheierea unui act adițional la contractul nr. 34093/2006 de 

concesiune a serviciilor publice de salubrizare din Municipiul Piatra Neamț; 

- Inițiator –Primar Andrei Carabelea 

4.HOTĂRÂRE privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și 

Administrației prin Compania Națională de Investiții CNI a amplasamentului imobil cort C3, 

strada Ștefan cel Mare nr.6 și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de 

investiții ”Amenajare Casa Căsătoriilor- clădire C3”; 

 - Inițiator –Primar Andrei Carabelea 

5. HOTĂRÂRE privind stabilirea cotei de contribuție pentru executarea lucrărilor de 

intervenție pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe; 

- Inițiator –Primar Andrei Carabelea 

6. HOTĂRÂRE privind actualizarea documentațiilor cadastrale cu NC 65120, NC 65104, 

NC 65105, NC 65204, NV 65357 și NC 65119 din municipiul Piatra Neamț, în vederea 

modificării limitelor de proprietate ale imobilelor și a majorării suprafețelor acestora; 

- Inițiator –Primar Andrei Carabelea 

7.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, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Inițiator –Primar Andrei Carabelea 

8.HOTĂRÂRE privind indexarea impozitelor și taxelor locale, pentru anul 2022; 

  -          Inițiator –Primar Andrei Carabelea 

9.HOTĂRÂRE privind procedura de acordare a eșalonării la plata impozitelor, taxelor și a 

altor obligații fiscale datorate bugetului local al Municipiului Piatra Neamț; 

- Inițiator –Primar Andrei Carabelea 

10.HOTĂRÂRE privind încheierea unui protocol de colaborare interinstituțional, pentru 

implementarea unor măsuri comune care să asigure îmbunătățirea calității apei, a aerului și a 

solului, precum și gestionarea deșeurilor în municipiul Piatra-Neamț; 

- Inițiator –Primar Andrei Carabelea 

12. HOTĂRÂRE privind încheierea unui acord de colaborare între municipiul Piatra 

Neamț și Universitatea de Arhitectură și Urbanism ”Ion Mincu” București; 

- Inițiator –Primar Andrei Carabelea 

12. HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume de bani din capitolul 67.02 “Cultură, 

recreere şi religie”;  

-       Inițiator –Primar Andrei Carabelea 

13.HOTĂRÂRE privind aprobarea execuției bugetare la data de 31.03.2021; 

-       Inițiator –Primar Andrei Carabelea 



14.HOTĂRÂRE privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliilor de 

administrație ale societăților comerciale la care municipiul Piatra Neamț are calitatea de 

actionar/asociat;  

-       Inițiator –Primar Andrei Carabelea 

15. HOTĂRÂRE privind darea în folosință gratuită, către Inspectoratul de Poliție al 

Județului Neamț – Serviciul de Logistică, a unui spațiu în suprafață de 226,89 mp, din incinta 

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

-       Inițiator –Primar Andrei Carabelea 

16. HOTĂRÂRE pentru modificarea contractului de concesiune nr.18.684 din 10.12.1999 

actualizat la data de 24.03.2006, încheiat între municipiul Piatra Neamț și S.C. CMI Urban S.A., 

cu modificările și completările ulterioare;  

-       Inițiator –Primar Andrei Carabelea 

17. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Raportului anual de realizare a serviciului public de 

amenajare, întreţinere şi exploatare a parcărilor publice cu plată situate pe raza municipiului 

Piatra Neamţ (cu concesionarea infrastructurii aferente), precum şi a celui de blocare, ridicare, 

transport, depozitare şi eliberare a autovehiculelor care sunt staţionate sau parcate 

neregulamentar, pentru anul 2020; 

-       Inițiator –Primar Andrei Carabelea 

18.HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului de evaluare, stabilirea preţului de piaţă a 

bunului imobil – apartament nr. 144, situat în str. Mihai Viteazu nr. 27, bl. C5, sc. F, aparţinând 

domeniului privat al municipiului Piatra Neamţ și modificarea HCL nr. 192 din 31.07.2017; 

-       Inițiator –Primar Andrei Carabelea 

19.HOTĂRÂRE privind modificarea contractului de delegare de gestiune prin concesiune 

nr. 1641/359 din 22.01.2018, încheiat între municipiul Piatra Neamţ şi S.C. CMI Urban S.A., cu 

modificările și completările ulterioare; 

-       Inițiator –Primar Andrei Carabelea 

20.HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului de evaluare, stabilirea preţului de piaţă şi 

vânzarea directă a unui bun imobil aparţinând domeniului privat al municipiului Piatra Neamţ, 

situat în Bd. General N. Dăscălescu nr. 15, bl. T1, sc. F – teren cotă parte indiviză; 

-       Inițiator –Primar Andrei Carabelea 

21. 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; 

-       Inițiator –Primar Andrei Carabelea 

22.HOTĂRÂRE privind modificarea art.1 din HCL nr. 335/2013, cu modificările și 

completările ulterioare ;  

  -       Inițiator –Primar Andrei Carabelea 

23.HOTĂRÂRE pentru actualizarea documentațiilor cadastrale cu NC 59241 și NC 59290 

din municipiul Piatra Neamț ; 

 -       Inițiator –Primar Andrei Carabelea 

24. HOTĂRÂRE privind schimbarea destinației Parcului Zoologic din municipiul Piatra 

Neamț, prin transformarea acestuia în Grădină Publică; 

- Inițiator –Primar Andrei Carabelea 

25.HOTĂRÂRE privind aprobarea raportului de evaluare nr. 35/09.03.2021 și dobândirea 

prin cumpărare a bunului imobil – cameră hidrofor identificată prin NC 68246-C1-U2 ; 

- Inițiator –Primar Andrei Carabelea 

26.HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Contractul de delegare de gestiune prin 

concesiune nr.32.468 din 31.07.2015, încheiat între municipiul Piatra Neamț și SC Parking SA; 

- Inițiator –Primar Andrei Carabelea 

 



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

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

Gradinița cu program prelungit nr.6”; 

- Inițiator –Primar Andrei Carabelea 

28.HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului precum și a cheltuielilor necesare 

implementării acestuia ”Reabilitare, modernizare și dotare Grădinița cu program prelungit 

nr.6” ; 

- Inițiator –Primar Andrei Carabelea 

29.HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la HCL nr.270/2020 pentru desemnarea 

reprezentanților Consiliului Local în cadrul Consiliilor de Administrație ale unităților de 

învățământ de pe raza municipiului Piatra Neamț; 

- Inițiator –Primar Andrei Carabelea 

30.HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.290/21.12.2020 privind constituirea comisiei 

de evaluare și selecționare a proiectelor cu finanțare nerambursabilă și a proiectelor de 

parteneriat de interes local; 

-       Inițiator –Primar Andrei Carabelea 

31. HOTĂRÂRE privind alegerea Președintelui de ședință;  

-       Inițiator –Primar Andrei Carabelea 

 

 

   

 

II. Informări – Întrebări – Interpelări adresate executivului 

 

 

 

 

Secretarul General al Municipiului, 

Oana SÂRBU 
 

 


