
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 27.07.2022– 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, 

                                                                                      Oana-Roxana CATZAITI 
 

 

 

 

Nr.      1780__ 

Din __21.07.2022_ 
SAPL/DS.II/NP/4 ex./21.07.2022 



 
 

 

Anexă la Dispoziția Primarului nr.1780 din 21.07.2022  

 

 

 
Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local din data de 27.07.2022 

 

 
I. PROIECTE  DE HOTĂRÂRE: 

 

  1.HOTĂRÂRE privind încheierea unui act adițional la contractul nr.34093/2006 de 

concesionare a serviciilor publice de salubrizare din municipiul Piatra Neamț, în vederea constituirii 

fondului pentru închiderea și monitorizarea postînchidere a Depozitului Ecologic Piatra Neamț; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 2.HOTĂRÂRE privind aprobarea execuției bugetare la data de 30.06.2022 

         - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 3.HOTĂRÂRE privind încheierea unui parteneriat cu Teatrul Tineretului Piatra Neamț, 

pentru sprijin în vederea desfășurării Festivalului de Teatru Piatra Neamț - ediția 33 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 4.HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special în Adunarea Generală a Asociației 

de Dezvoltare Intercomunitară ”Urbtrans”; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

     5.HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special în Adunarea Generală a Asociației 

de Dezvoltare Intercomunitară ”Urbtrans”, în vederea exercitării votului la modificarea costului 

lei/km pentru transportul cu autobuze și a profitului rezonabil pentru anul 2022; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 6.HOTĂRÂRE privind înregistrarea unor terenuri în domeniul privat al municipiului Piatra 

Neamț, în vederea înscrierii acestora în Cartea Funciară; 

           - iniţiator – Viceprimar Alin Ștefan Lehăduș 

 7.HOTĂRÂRE privind aprobarea Rapoartelor de evaluare, stabilirea preţurilor de piaţă şi 

vânzarea directă a unor bunuri imobile aparţinând domeniului privat al municipiului Piatra Neamţ – 

teren cotă parte indiviză; 

           - iniţiator – Viceprimar Alin Ștefan Lehăduș 

 8.HOTĂRÂRE privind completarea prin Act Adițional a contractului nr.35.909 din 

19.12.2019 de delegare de gestiune prin concesiune a serviciului de iluminat public din municipiul 

Piatra Neamț; 

           - iniţiator – Viceprimar Alin Ștefan Lehăduș 

 9.HOTĂRÂRE privind aprobarea gestiunii directe a Serviciului public de organizare, 

exploatare, întreținere și reparații curente a locuințelor sociale aparținând domeniului public al 

municipiului Piatra Neamț, prin Direcția de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț din 

subordinea Consiliului Local al municipiului Piatra Neamț; 

           - iniţiator – Viceprimar Alin Ștefan Lehăduș 

 10.HOTĂRÂRE privind darea în administrare către Direcția de Asistență Socială a 

municipiului Piatra Neamț a unui spațiu situat în incinta complexului comercial Mall Forum Center 

din str. Cuiejdi nr.1B, Piatra Neamț, în vederea stabilirii sediului serviciului administrare și 

gestionare locuințe sociale; 

           - iniţiator – Viceprimar Alin Ștefan Lehăduș 

 11.HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.106/10.04.2019  privind aprobarea devizului 

general actualizat, dupa încheierea contractelor de achizitie publica pentru investitia ”Gradinita cu 

12 grupe si program prelungit – cartier Speranța”, Piatra Neamt; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 



 12.HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.107/10.04.2019 privind aprobarea devizului 

general actualizat, după încheierea contractelor de achiziție publică pentru investiția ”Școala cu 10 

clase – cartier Speranța”, Piatra Neamt; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 13.HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.108/10.04.2019 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”, Piatra Neamț; 

  - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 14.HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.109/10.04.2019 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”, Piatra Neamț; 

  - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 15.HOTĂRÂRE privind aprobarea predării ca bun de retur a rețelei de apă potabilă de pe 

str. Ion Sergentu aparținând UAT Municipiul Piatra Neamț, către CJ APA SERV SA NEAMȚ; 

  - iniţiator – Viceprimar Alin Ștefan Lehăduș 

 16.HOTĂRÂRE privind înregistrarea în patrimoniul municipiului Piatra Neamț, domeniul 

public a unor investiții, precum și majorarea/diminuarea valorii de inventar unor bunuri mijloace 

fixe; 

  - iniţiator – Viceprimar Alin Ștefan Lehăduș 

 17.HOTĂRÂRE privind alegerea Președintelui de ședință; 

  - iniţiator – Viceprimar Alin Ștefan Lehăduș 

 

 

 

 

II. Informări – Întrebări – Interpelări adresate executivului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretarul General al Municipiului, 

Oana Roxana Catzaiti 

 

 

 

 


