ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
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 06.05.2022 – ora 14:00, desfășurată 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. _1114_____
Din _03.05.2022_
SAPL/Ds.II/NP/4 ex/03.05.2022

Anexă la Dispoziția Primarului nr. 1114 din 03.05.2022

Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare a
Consiliului Local din data de 06.05.2022
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 documentației tehnico-economice (faza SF) și a
indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ”Staţii de reîncărcare vehicule electrice în
municipiul Piatra Neamţ - Etapa 2- AFM” pentru depunerea dosarului de finanțare în cadrul
„Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin
promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere
energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități” – finanțat de Administrația
Fondului pentru Mediu;
- iniţiator – Primar Andrei Carabelea
3.HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare cu Serviciul de
Ambulanță Județean Neamț, în vederea asigurării serviciilor medicale de urgență la evenimentele
organizate de Municipiul Piatra Neamț, în cursul anului 2022;
- iniţiator – Primar Andrei Carabelea
4.HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume de bani din bugetul local, capitolul 67.02
“Cultură, recreere şi religie” ;
- iniţiator – Primar Andrei Carabelea
5.HOTĂRÂRE privind aprobarea Rapoartelor de evaluare pentru stabilirea valorii de piață
a unor spații și terenuri, situate în incinta Ștrandului Municipal aparținând domeniului public al
municipiului Piatra Neamț, a documentației de atribuire și închirierii acestora prin licitație publică,
precum și modificarea Anexei nr.1 la HCL nr.200/23.07.2020;
- iniţiator – Viceprimar Alin Ștefan Lehăduș

II.

Informări – Întrebări – Interpelări adresate executivului

Secretarul General al Municipiului,
Dragoș ȘTEFAN

