
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 29.09.2022 – ora 14:00, desfășurată în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Piatra 
Neamţ, din str. Ştefan cel Mare nr. 6 – 8. Consilierii locali pot participa la ședință și prin utilizarea 
mijloacelor electronice, conform prevederilor art. 137 alin. 1 din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

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, 

                                                                                      Oana-Roxana CATZAITI 
Nr.  __2287____ 
Din  23.09.2022_ 
SAPL/DS.II/NP/4 ex./23.09.2022 

 
 
 

 



 
 

Anexă la Dispoziția Primarului nr. 2287 din 23.09.2022 
 

 
 

Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local din data de 29.09.2022 
 
 

I. PROIECTE  DE HOTĂRÂRE: 
 

1.HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Piatra Neamț, 
pe anul 2022;  

        - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 
2.HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al SC 

PUBLISERV SA pentru anul 2022;  
         - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 
 3.HOTĂRÂRE privind acordarea avizului pentru schimbarea denumirii Muzeului de Artă 
Eneolitică Cucuteni Piatra Neamț în Muzeul de Artă Eneolitică Cucuteni ”Gheorghe Dumitroaia” 
Piatra Neamț; 
         - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 
 4.HOTĂRÂRE privind dezlipirea în două loturi a imobilului cu NC 63415 din municipiul 
Piatra Neamț; 
         - iniţiator – Viceprimar Marius Ioan Irimia 
 5.HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr.2 la HCL nr.234 din 25.08.2022 privind 
aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de gestionare a toaletelor 
publice și ecologice din municipiul Piatra Neamț și a documentației de atribuire a contractului de 
delegare prin concesiune a serviciului public de gestionare a toaletelor publice și ecologice din 
municipiul Piatra Neamț; 
           - iniţiator – Viceprimar Marius Ioan Irimia 
 6.HOTĂRÂRE privind aprobarea P.U.Z. și R.L.U. aferent elaborat cu scopul  ”Reconversie 
funcțională parțială a subzonei M1a în subzona A2 pentru amplasare stație” str. Muncii nr. 2, 
municipiul Piatra Neamț; 
           - iniţiator – Viceprimar Marius Ioan Irimia 
 7.HOTĂRÂRE pentru completarea HCL nr. 251 din 25.08.2022 privind dobândirea unui 
bun imobil – teren, prin dare în plată; 
           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 
 8.HOTĂRÂRE pentru aprobarea Raportului de evaluare nr. 26.032 din 09.06.2022 privind 
stabilirea valorii de inventar a construcției - Școala nr. 29 din municipiul Piatra Neamț, situată pe 
str. Ion Ionescu de la Brad nr. 12; 
           - iniţiator – Viceprimar Marius Ioan Irimia 
 9.HOTĂRÂRE privind darea în folosință gratuită către Federația Română de Dans Sportiv, 
a unor spații din incinta Sălii Polivalente din municipiul Piatra Neamț, situată în str. Mihai Viteazu 
nr. 47; 
           - iniţiatori – Viceprimar Marius Ioan Irimia 

10.HOTĂRÂRE privind înregistrarea în domeniul privat al municipiului Piatra Neamţ, a 
unor terenuri, în vederea înscrierii în Cartea Funciară;  
           - iniţiator – Viceprimar Marius Ioan Irimia 
 11.HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Contractul de delegare de gestiune prin 
concesiune nr. 29564/1215 din 28.06.2022, încheiat între municipiul Piatra Neamţ şi S.C. Parking 
S.A.; 
           - iniţiator – Viceprimar Marius Ioan Irimia 



 12.HOTĂRÂRE privind aprobarea repartizării unor locuințe ANL destinate tinerilor, 
speciliștilor din sănătate și a unor locuințe de serviciu din fondul municipiului, abrogarea HCL 
nr.328/29.09.2011 și abrogarea parțială a HCL nr.271/23.07.2010 și a HCL nr.267/25.08.2011;  
           - iniţiator – Viceprimar Marius Ioan Irimia 

 13.HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului privind ridicarea, transportul, 
depozitarea şi restituirea vehiculelor staţionate neregulamentar pe domeniul public sau privat al 
municipiului Piatra Neamţ sau în alte locuri decât drumul public;  
           - iniţiator – Viceprimar Marius Ioan Irimia 

 14.HOTĂRÂRE privind aprobarea tarifelor percepute în cadrul serviciului de ridicare, 
transport, depozitare și restituire a vehiculelor staționate neregulamentar pe domeniul public sau 
privat al municipiului Piatra Neamț și abrogarea parțială a HCL nr. 161/26.05.2022 și a HCL nr. 
175 din 15.06.2022;  
           - iniţiator – Viceprimar Marius Ioan Irimia 

 15.HOTĂRÂRE privind preluarea în administrarea UAT Municipiul Piatra Neamț din 
administrarea Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț a imobilelor: Creșa 
Mărăței și Creșa Precista;  
           - iniţiator – Viceprimar Marius Ioan Irimia 

 16.HOTĂRÂRE privind aprobarea modului de calcul al valorii de vânzare a locuințelor 
pentru tineri construite în regim ANL;  
           - iniţiator – Viceprimar Marius Ioan Irimia 

 17.HOTĂRÂRE privind aprobarea cuantumului chiriilor pentru locuințele ANL din 
municipiul Piatra Neamț situate pe str. Pompiliu Clement nr. 6 și str. Nufărului; 
           - iniţiator – Viceprimar Marius Ioan Irimia 

 
 
 

II. Informări – Întrebări – Interpelări adresate executivului 
 
 
 
 
 

Secretarul General al Municipiului, 
Oana Roxana Catzaiti 

 
 


