
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 26.11.2021 – ora 14:00, desfășurată în sala de festivități a Colegiului Național 

”Petru Rareș” din  municipiul Piatra Neamț. 

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, 

                                                                                             Dragoș ȘTEFAN 
 

                                                       

Nr.  _2286_____ 

Din __19.11.2021_ 
SAPL/Ds.II/NP/4 ex/19.11.2021  

 
 

 

 

 



Anexă la Dispoziția Primarului nr.2286 din 19.11.2021 

 

 

 

Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local din data de 26.11.2021 

 

 

 

I. DEPUNERE JURĂMÂNT – dl. Apetrei George 

 

II. PROIECTE  DE HOTĂRÂRE: 

 

 

  1.HOTĂRÂRE privind desemnarea viceprimarului care va exercita primul calitatea de 

înlocuitor de drept al primarului;  

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 2.HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.260 din 11.11.2020 privind organizarea 

comisiilor de specialitate, cu modificările și completările ulterioare;  

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

3.HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.270 din 26.11.2020 privind desemnarea 

reprezentanților Consiliului Local în cadrul Consiliilor de Administrație ale unităților de 

învățământ de pe raza municipiului Piatra Neamț, cu modificările și completările ulterioare;   

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

4.HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Piatra 

Neamț, pe anul 2021; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 5.HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investițiilor de la 

unele unități de învățământ preșcolar din municipiul Piatra Neamț, cu finanțare de la bugetul 

local; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 6.HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de 

investiții  ”Amenajare Parc Aventura - Ștrandul din Municipiul Piatra Neamț”; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

7.HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de 

investiții ”Modernizare strada Călugărului – asfaltare și canalizare pluvială” – din municipiul 

Piatra Neamț; 

                   - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 8.HOTĂRÂRE privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției 

Taxe și Impozite a municipiului Piatra Neamț, aprobate prin HCL nr.18/2019, cu modificările și 

completările ulterioare; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 9.HOTĂRÂRE privind adoptarea Regulamentului de aprobare a parteneriatelor încheiate 

cu persoane juridice române sau străine, în vederea finanțării și realizării în comun a unor 

acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local;  

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 10.HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului de Evaluare Intermediară cu recomandări 

de optimizare și/sau modificare a RLU aferent PUG municipiul Piatra Neamț; 

           - iniţiator – Viceprimar Marius Ioan Irimia 

 11.HOTĂRÂRE privind declararea unui bun imobil – teren ca fiind bun de interes 

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

           - iniţiator – Viceprimar Alin Lehăduș 

 12.HOTĂRÂRE privind înregistrarea unor investiţii în patrimoniul municipiului Piatra 

Neamţ, domeniul public; 

           - iniţiator – Viceprimar Alin Lehăduș 

 

 



  13.HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de ocupare a domeniului public 

aparținând Municipiului Piatra Neamț, pentru amenajare acces (alei) la spații cu altă destinație 

decât cea de locuință, precum și pentru ocuparea domeniului public și privat necesar lucrărilor de 

săpătură în vederea realizării lucrărilor de branșament, racordare la utilități și organizări de 

șantier; 

           - iniţiator – Viceprimar Alin Lehăduș 

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

concesiune nr. 32.468 din 31.07.2015, încheiat între municipiul Piatra Neamţ şi S.C. Parking 

S.A.; 

           - iniţiator – Viceprimar Alin Lehăduș 

  15.HOTĂRÂRE privind modificarea Contractului de delegare de gestiune prin 

concesiune nr. 58.952 din 31.12.2015, încheiat între municipiul Piatra Neamţ şi S.C. XdataSoft 

S.R.L.; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 16.HOTĂRÂRE privind înregistrarea în domeniul public al municipiului Piatra Neamț a 

unui bun imobil teren, situat în Bd. Republicii nr. 13, în vederea înscrierii în Cartea Funciară; 

           - iniţiator – Viceprimar Alin Lehăduș 

 17.HOTĂRÂRE privind completarea prin act adițional a Contractului de concesiune nr. 

2719 din 29.01.2002, actualizat până la data de 24.03.2006, încheiat cu S.C. Publiserv S.A.; 

           - iniţiator – Viceprimar Alin Lehăduș 

 18.HOTĂRÂRE privind încheierea unui act adițional la Contractul de delegare prin 

concesiune a gestiunii activității ”Măturat, spălat, stropit și întreținerea căilor publice” – parte 

componentă a serviciului de salubrizare în municipiul Piatra Neamț nr.35209/03.11.2021 

încheiat cu  Salubritas SA;  

           - iniţiator – Viceprimar Marius Ioan Irimia 

 19.HOTĂRÂRE privind aprobarea repartizării unor locuințe ANL; 

           - iniţiator – Viceprimar Alin Lehăduș 

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

recreere şi religie”; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 21.HOTĂRÂRE privind acordarea unor prestații financiare excepționale pentru 

suportarea cheltuielilor legate de plata mijloacelor de transport în comun, pentru elevii aflați în 

dificultate; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 22.HOTĂRÂRE privind acordarea unui sprijin material cu ocazia sărbătorilor de iarnă 

pentru aproximativ 1.000 de copii aflați în dificultate; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 23.HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.260 din 29.08.2019 privind aprobarea 

participării Directiei de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț la proiectul ”Lucrători de 

tineret competitivi pentru tinerii vulnerabili”; 

           - iniţiator –Viceprimar Alin Lehăduș 

 

 

 

III. Informări – Întrebări – Interpelări adresate executivului 

 

 

 

 

Secretarul General al Municipiului, 

Dragoș ȘTEFAN 
 

 


