
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 27.01.2022 – 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.  _131_____ 

Din __21.01.2022_ 
SAPL/DS.II/NP/4 ex./21.01.2022 

 
 

 

 



 

 

Anexă la Dispoziția Primarului nr.131  din 21.01.2022 

 

Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local din data de 27.01.2022 

 

 

I. PROIECTE  DE HOTĂRÂRE: 

  1.HOTĂRÂRE privind aprobarea utilizării în anul 2022 a excedentului bugetar înregistrat la 31 

decembrie 2021; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 2.HOTĂRÂRE privind aprobarea preluării în veniturile bugetului local a excedentului bugetar, 

înregistrat de Direcția de Asistență Socială Piatra Neamț, din activitatea Centrului Social Pietricica la data 

de 31 decembrie 2021; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

3.HOTĂRÂRE privind aprobarea Devizului General actualizat după încheierea actului adițional 

la contractul de lucrări nr.7.804/165/21.03.2019, pentru investiția: ”Școala cu 10 clase – cartier Speranța”, 

din municipiul Piatra Neamț;   

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

4.HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a finanțării de la 

bugetul local pentru categoriile de cheltuieli, care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL, pentru 

investiția: ”Școala cu 10 clase – cartier Speranța”, din municipiul Piatra Neamț; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

  5.HOTĂRÂRE privind aprobarea Devizului General actualizat după încheierea actului adițional la 

contractul de lucrări nr.8.834/169/29.03.2019, pentru investiția: ”Grădinița cu 12 grupe și program 

prelungit – cartier Speranța”, din municipiul Piatra Neamț; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 6.HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a finanțării de la 

bugetul local pentru categoriile de cheltuieli, care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL, pentru 

investiția: ”Grădinița cu 12 grupe și program prelungit – cartier Speranța”, din municipiul Piatra Neamț; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 7.HOTĂRÂRE privind actualizarea tarifelor pentru colectat, transportat și depozitat deșeuri de la 

persoane fizice, agenți economici, instituții publice și de pe domeniul public; 

                   - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 8.HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnico-economice la faza Proiect Tehnic de 

execuție (PT), DTAC, DOE, CS, DE, a indicatorilor tehnico-economici, precum și a cheltuielilor aferente 

pentru implementarea proiectului ,,Reabilitarea/modernizarea unui centru multifunctional în zona 

Subdărmănești – Cinematograful Cozla”, cod SMIS 128040; 

          - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 9.HOTĂRÂRE privind aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare pentru proiectul 

”Staţii de reîncărcare vehicule electrice în municipiul Piatra Neamţ - Etapa 2- AFM”; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 10.HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnico-economice la faza SF actualizat şi  a 

indicatorilor tehnico-economici, pentru proiectul ”Modernizarea stațiilor de așteptare pentru transport 

public (TP)” Cod SMIS 126607; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

11.HOTĂRÂRE privind aprobarea participării municipiului Piatra Neamț, în vederea obținerii 

finanțării nerambursabile pentru proiectul ”Staţii de reîncărcare vehicule electrice în municipiul Piatra 

Neamţ - Etapa 2- AFM”, 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 prin Administrației 

Fondului pentru Mediu; 

            - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

  12.HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al municipiului Piatra 

Neamț pentru perioada de programare 2021-2027; 



            - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

  13.HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.333/17.12.2021 privind stabilirea salariilor de bază 

aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului și din serviciile 

publice din subordinea municipiului Piatra Neamț; 

            - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

  14.HOTĂRÂRE privind modificarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară ”Aqua Neamț”; 

            - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 15.HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului privind modalitatea de obținere a 

avizelor/acordurilor/autorizațiilor de deschidere a exercițiului comercial; 

            - iniţiator – Viceprimar Alin Lehăduș 

 16.HOTĂRÂRE privind gestiunea directă a serviciului public de administrare, întreţinere şi 

exploatare a complexului comercial Mall Forum Center din municipiul Piatra Neamţ, str. Cuejdi nr. 1 B; 

            - iniţiator – Viceprimar Alin Lehăduș 

 17.HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Piatra 

Neamț a unor mijloace fixe, scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea lor; 

            - iniţiator – Viceprimar Alin Lehăduș 

 18.HOTĂRÂRE privind darea în folosință gratuită către Federația Română de Handbal, a unor 

spații din incinta Sălii Polivalente din municipiul Piatra Neamț, situată în str. Mihai Viteazu nr. 47;  

            - iniţiator – Viceprimar Alin Lehăduș 

 19.HOTĂRÂRE pentru acceptarea de principiu a unei succesiuni vacante; 

            - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 20.HOTĂRÂRE privind modificarea contractului de delegare de gestiune prin concesiune nr. 

1641/359 din 22.01.2018, încheiat între municipiul Piatra Neamţ şi S.C. CMI Urban S.A., cu modificările 

și completările ulterioare; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 21.HOTĂRÂRE privind derularea procedurii de atribuire a unui număr de 50 autorizaţii taxi pentru 

realizarea serviciului de transport persoane în regim de taxi; 

            - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 22.HOTĂRÂRE pentru abrogarea HCL 203 din 23.07.2020 privind darea în administrare către 

Serviciul de Probațiune Neamț a unor spații din incinta Complexului Comercial Mall Forum Center, situat 

în str. Cuejdi nr. 1B, în vederea stabilirii sediului; 

            - iniţiator – Viceprimar Marius Irimia 

 23.HOTĂRÂRE privind  neexercitarea dreptului de preempțiune pentru imobilul situat în Piatra 

Neamț, str. Petru Rareș nr.3 (fost nr.1), jud. Neamț; 

            - iniţiator – Viceprimar Alin Lehăduș 

 24.HOTĂRÂRE privind înființarea unui drum public în municipiul Piatra Neamț și atribuirea 

denumirii ”str. Draga Olteanu Matei”; 

            - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 25.HOTĂRÂRE privind modificarea contractului de concesiune nr.2719 din 29.01.2002, în formă 

actualizată, încheiat între municipiul Piatra Neamț și SC Publiserv SA, aprobat prin HCL nr.117/2006; 

            - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 26.HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr.293/2020 pentru stabilirea componenței comisiei 

locale de ordine publică a municipiului Piatra Neamț și modificarea HCL nr.114/2020 privind aprobarea 

Regulamentului de Organizare și Funcționare al comisiei locale de ordine publică a municipiului Piatra 

Neamț;  

            - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 27.HOTĂRÂRE privind alegerea Președintelui de ședință; 

            - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 

II. Informări – Întrebări – Interpelări adresate executivului 

 

 

Secretarul General al Municipiului, 

Dragoș ȘTEFAN 


