
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 26.05.2022 – 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 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.  _1282____ 

Din __20.05.2022_ 
SAPL/DS.II/NP/4 ex./20.05.2022 

 
 

 

 



 

 

Anexă la Dispoziția Primarului nr.1282  din 20.05.2022 

 

 
Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local din data de 26.05.2022 

 

 
I. PROIECTE  DE HOTĂRÂRE: 

 

 
  1.HOTĂRÂRE privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului pe anul 2021; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 2.HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Piatra Neamț, 

pe anul 2022; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 3.HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume de bani din bugetul local, capitolul 67.02 - 

”Cultură, recreere și religie”; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 4.HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.164 din 14.06.2021 privind constituirea 

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

parteneriat de interes local, precum și a comisiei de soluționare a contestațiilor;  

         - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 5.HOTĂRÂRE privind încheierea unui parteneriat cu Liceul de Arte ”Victor Brauner” 

Piatra Neamț, în vederea organizării și finanțării în comun a unui concert extraordinar în cadrul 

Concursului Internațional de interpretare muzicală Emanuel Elenescu, ediția XXX-a; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 6.HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului 

de specialitate al primarului; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 7.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 

8.HOTĂRÂRE privind aprobarea depunerii de către Municipiul Piatra Neamț a proiectului 

Reabilitare termică și modernizare clădiri administrative Primăria Piatra Neamț - Corp A și Corp 

B, strada Ștefan cel Mare, nr.6-8 în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, 

Componenta C5 – Valul renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și 

reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a 

clădirilor publice, apel aferent Planului Național de Redresare și Reziliență, în vederea obținerii 

finanțării nerambursabile, inclusiv  anexa privind descrierea sumară a investiției propusă a fi 

realizată prin proiect; 

           - iniţiatori – Primar Andrei Carabelea 

    9.HOTĂRÂRE privind aprobarea depunerii de către Municipiul Piatra Neamț a proiectului 

Investiții pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din infrastructura educațională 

pentru învățământul tehnic și vocațional din Municipiul Piatra Neamț - Colegiul Tehnic ,,Gheorghe 

Cartianu” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, Componenta C5 – Valul 

renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, 

Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, apel aferent 

Planului Național de Redresare și Reziliență, în vederea obținerii finanțării nerambursabile, inclusiv 

 anexa privind descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată prin proiect;  

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 



 10.HOTĂRÂRE privind aprobarea derulării și finanțării programului ”Piatra Neamț susține 

performanța în educație”, pentru unitățile de învățământ preuniversitar din Municipiul Piatra 

Neamț, pentru anul școlar 2021-2022; 

           - iniţiatori – dl. consilier local Novac Marius Gruia, dl. consilier local Mihalcea 

Cristian, dl. consilier local Florescu Purcariu Liviu și dl.consilier local dl.Minuț Eduard Robert 

 11.HOTĂRÂRE privind aprobarea PUZ și RLU aferent ,,Lotizare teren în vederea 

construirii de locuințe individuale și colective mici”, tarla Chisc I, cu acces din str. Ciocârliei; 

           - iniţiator – Viceprimar Marius Ioan Irimia 

 12.HOTĂRÂRE privind aprobarea PUZ și RLU aferent ,,Schimbare subzonă funcțională 

din A1 în M1b, pentru construire magazin tip Penny Market și modernizare Centru Comercial Azi”; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 13.HOTĂRÂRE privind actualizarea componenței Comisiei Sociale a Consiliului Local al 

municipiului Piatra Neamț; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 14.HOTĂRÂRE privind indexarea chiriilor unităților locative din fondul locativ de stat și 

din fondul locativ al municipiului Piatra Neamț, prin aplicarea indicelui de inflație; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 15.HOTĂRÂRE privind înregistrarea unor investiţii în patrimoniul municipiului Piatra 

Neamţ, domeniul public; 

           - iniţiator – Viceprimar Alin Ștefan Lehăduș 

 16.HOTĂRÂRE privind înregistrarea în domeniul privat al municipiului Piatra Neamţ, a 

unor terenuri, în vederea înscrierii în Cartea Funciară; 

           - iniţiator – Viceprimar Alin Ștefan Lehăduș 

 17.HOTĂRÂRE privind aprobarea componenței comisiilor de evaluare a ofertelor pentru 

închirierea, concesionarea și vânzarea unor bunuri imobile aparţinând  municipiului Piatra Neamţ;  

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 18.HOTĂRÂRE privind scoaterea din funcțiune și casarea unor mijloace fixe cu scopul 

valorificării lor de către Poliția Locală Piatra Neamț, în cadrul „Programului privind  reducerea 

emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier 

nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024 – Rabla Plus Mașini Electrice”; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 19.HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr.48 din 28.02.2022 cu modificările și 

completările ulterioare; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 20.HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr.143/27.05.2021 pentru aprobarea 

Regulamentului privind  organizarea și desfășurarea evenimentelor de comerț stradal în Municipiul 

Piatra Neamț, cu modificările și completările ulterioare; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 21.HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr.5.1 ”Tarife” la HCL nr.294 din 26.09.2019, 

cu modificările și completările ulterioare; 

           - iniţiator – Viceprimar Alin Ștefan Lehăduș 

 22.HOTĂRÂRE privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile, prin emisiune 

de obligațiuni municipale; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

  

 

II. Informări – Întrebări – Interpelări adresate executivului 

 

 

Secretarul General al Municipiului, 

Dragoș ȘTEFAN  


