
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 25.08.2022 – 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.  2020 

Din  19.08.2022_ 
SAPL/DS.II/CAM/4 ex./19.08.2022 

 
 

 

 



 

Anexă la Dispoziția Primarului nr. 2020 din 19.08.2022 

 

 
Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local din data de 25.08.2022 

 

 
I. PROIECTE  DE HOTĂRÂRE: 

 

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

pe anul 2022;  

        - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

2.HOTĂRÂRE pentru completarea HCL nr.329 din 17.12.2021 privind organizarea rețelei 

școlare a unităților de învățământ din municipiul Piatra Neamț, pentru anul școlar 2022-2023;  

         - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 
3.HOTĂRÂRE privind completarea valorii de inventar a unor clădiri date în administrarea 

unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Piatra Neamț; 

         - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 4.HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.35 din 30.01.2020 privind aprobarea închirierii, 

prin licitație publică, a spațiilor disponibile excedentare din unitățile de învățământ preuniversitar 

de stat din municipiul Piatra Neamț, cu modificările și completările ulterioare; 

         - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 5.HOTĂRÂRE privind aprobarea Stategiei Smart City Piatra Neamț 2021-2027; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea  

 6.HOTĂRÂRE privind aprobarea tarifului pentru utilizarea stațiilor de reîncărcare a 

vehiculelor electrice înființate  prin proiectul Administrația Fondului pentru Mediu – Stații de 

reîncărcare vehicule electrice în municipiul Piatra Neamț; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 7.HOTĂRÂRE 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 – Primar Andrei Carabelea 

 8.HOTĂRÂRE privind neasumarea responsabilităților organizării  procedurilor de atribuire 

a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor aferente Programului pentru școli al 

României pentru anul școlar 2022-2023 precum și a contractelor /acordurilor-cadru de prestare a 

serviciilor pentru derularea masurilor educative, la nivel local, în municipiul Piatra Neamț; 

           - iniţiatori – Primar Andrei Carabelea 

9.HOTĂRÂRE pentru abrogarea HCL nr. 184 din 29.06.2022;  

           - iniţiator – Viceprimar Marius Ioan Irimia 

 10.HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al UAT 

municipiul Piatra Neamț a bunului imobil teren, identificat prin NC 69103, CF 69103, situat în str. 

Dărmănești nr. 107 Bis; 

           - iniţiator – Viceprimar Marius Ioan Irimia 

 11.HOTĂRÂRE privind înregistrarea în patrimoniul municipiului Piatra Neamţ – domeniul 

public, a investiției ”Administrația Fondului pentru Mediu: Stații de reîncărcare vehicule electrice 

în municipiul Piatra Neamț”;  

           - iniţiator – Viceprimar Alin Ștefan Lehăduș 

 12.HOTĂRÂRE pentru aprobarea tarifelor percepute de către operatorul de serviciu 

concesionar S.C. M&D Mens S.R.L. în incinta cimitirelor umane municipale ”Eternitatea” și 

”Pietricica”;  

           - iniţiator – Viceprimar Marius Ioan Irimia 

  



 13.HOTĂRÂRE privind modificarea contractelor cadru de închiriere pentru suprafețele de 

pajiști aflate în domeniul public sau privat al municipiului Piatra Neamț;  

           - iniţiator – Viceprimar Marius Ioan Irimia 

 14.HOTĂRÂRE privind aprobarea cofinanțării concursului pentru ocuparea unor posturi 

vacante, organizate de către Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Petrodava” al județului 

Neamț, în cadrul Sălii Polivalente din municipiul Piatra Neamț;  

           - iniţiator – Viceprimar Marius Ioan Irimia 

 15.HOTĂRÂRE privind încheierea unui protocol cu Liceul cu Program Sportiv din Piatra 

Neamț;  

           - iniţiator – Viceprimar Marius Ioan Irimia 

 16.HOTĂRÂRE privind modificarea contractului de închiriere nr. 7.719 din 01.05.2012, 

încheiat între municipiul Piatra Neamț și S.C. Euromedia Group S.A.;  

           - iniţiator – Viceprimar Marius Ioan Irimia 

17.HOTĂRÂRE privind aprobarea acordului de principiu pentru vânzarea unor bunuri 

imobile proprietatea privată a municipiului Piatra Neamț;  

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea  

 18.HOTĂRÂRE privind stabilirea limitelor maxime în cadrul cărora se pot aproba și 

efectua cheltuieli pentru acțiuni de protocol de către municipiului Piatra Neamț, pentru anul 2022;  

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 19.HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul 

”Transformare Parc Zoo în Grădină Publică – modernizare construcții, amenajare amfiteatru, spații 

creație – expunere, seră, amenajare incintă”, din municipiul Piatra Neamț;  

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 20.HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la HCL nr. 360/17.12.2021 privind nivelul 

chiriilor și al redevențelor pentru imobilele aparținând municipiului Piatra Neamț precum și 

contravaloarea folosinței fără forme legale a imobilelor aparținând municipiului Piatra Neamț 

pentru anul 2022;  

           - iniţiator – Viceprimar Marius Ioan Irimia 

21.HOTĂRÂRE privind modificarea contractului nr. 29.564 din 28.06.2022 de delegare de 

gestiune prin concesiune a serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a parcărilor 

de reședință;  

          - iniţiator – Viceprimar Marius Ioan Irimia 

22.HOTĂRÂRE pentru completarea HCL nr. 192 din 23.07.2020 privind aprobarea 

Regulamentului de ocupare a domeniului public pentru funcționarea teraselor sezoniere și 

efectuarea comerțului stradal ocazional în municipiul Piatra Neamț, cu modificările și completările 

ulterioare; 

          - iniţiator – Viceprimar Marius Ioan Irimia 

23.HOTĂRÂRE privind desființarea locurilor de parcare cu plată situate pe terenurile 

afectate de lucrările de utilitate publică aferente proiectelor de mobilitate urbană; 

          - iniţiator – Viceprimar Marius Ioan Irimia 

24.HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului municipiului 

Piatra Neamț în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Urbtrans, în vederea 

exercitării votului pentru modificarea proiectului contractului de delegare a gestiunii serviciului de 

transport public local de persoane prin curse regulate ce se va încheia între operatorul de transport 

regional SC Troleibuzul SA și ADI Urbtrans pentru perioada septembrie 2022 - septembrie 2028; 

          - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

25.HOTĂRÂRE privind dobândirea unui bun imobil teren prin dare în plată; 

          - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

26.HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 3 la HCL nr. 224 din 31.08.2021 privind acordarea 

unui stimulent financiar pentru nou-născuți; 

  - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

27.HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr. 228 din 31.08.2021 pentru aprobarea 

regulamentului privind normele de gospodărire, întreținere, curățenie și estetică în municipiul Piatra 

Neamț și abrogarea HCL nr. 135/27.05.2021;   

  - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 



 

28.HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr. 288 din 21.12.2020 privind mandatarea 

consilierilor locali să reprezinte interesele municipiului Piatra Neamț în cadrul societăților 

comerciale la care municipiul este asociat sau acționar, cu modificările și completările ulterioare;  

          - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

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

înlocuitor de drept al primarului;  

          - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 

 

 

II. Informări – Întrebări – Interpelări adresate executivului 

 

 

 

 

 

Secretarul General al Municipiului, 

Oana Roxana Catzaiti 

 

 


