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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 28.02.2022 – ora 14:00, desfășurată on-line prin intermediul aplicației ZOOM, 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.  _566___ 

Din __21.02.2022_ 
SAPL/DS.II/NP/4 ex./21.02.2022 

 

 

 

 

 
 

 



Anexă la Dispoziția Primarului nr. 566 din 21.02.2022 

 

Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare a  

Consiliului Local din data de 28.02.2022 

 
I. PROIECTE  DE HOTĂRÂRE: 

 

 1.HOTĂRÂRE privind alocarea unor sume de bani din capitolul 67.02 - 

”Cultură, recreere și religie”; 

                 - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 2.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 

 3.HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți 

investițiilor de la unitățile școlare din Piatra Neamț, cu finanțare de la bugetul local ; 

                 - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 4.HOTĂRÂRE privind înfrățirea Municipiului Piatra-Neamț cu Sectorul 

Ciocana al Municipiului Chișinău din Republica Moldova; 

                 - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 5.HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.155/18.06.2020 privind instituirea 

unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente 

obligațiilor fiscale restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, datorate bugetului local 

al municipiului Piatra Neamț, cu modificările și completările ulterioare; 

                 - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 6.HOTĂRÂRE pentru stabilirea Planului de acțiune privind serviciile sociale 

administrate și finanțate din bugetul local al municipiului Piatra Neamț, pentru anul 

2022; 

                 - iniţiator – Viceprimar Alin Ștefan Lehăduș 

 7.HOTĂRÂRE privind aprobarea gestiunii directe a serviciului public de 

administrare, întreţinere şi exploatare a complexului comercial Mall Forum Center 

din municipiul Piatra Neamţ, str. Cuejdi nr. 1 B, prin Direcția Patrimoniu - Biroul 

Administrare Patrimoniu (Compartimentul Administrație Obiective Aflate în 

Proprietatea Municipiului)  

                 - iniţiator – Viceprimar Alin Ștefan Lehăduș 

 8.HOTĂRÂRE privind aprobarea gestiunii directe a Serviciului public de 

administrare, întreținere și exploatare a fondului locativ aflat în domeniul public și 

privat al municipiului Piatra Neamț și în domeniul privat al statului; 

                 - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 9.HOTĂRÂRE privind aprobarea gestiunii directe a serviciului public de 

administrare, întreţinere şi exploatare a parcărilor publice cu plată, precum și a celui 

de blocare, ridicare, transport, depozitare și eliberare a autovehiculelor care sunt 

staționate sau parcate neregulamentar de pe domeniul public și privat al municipiului 

Piatra Neamț; 

                 - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 



 10.HOTĂRÂRE privind încheierea unui parteneriat cu Batalionul 634 

Infanterie ”Mareșal Jósef Pilsudski” Piatra-Neamț; 

                 - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 11.HOTĂRÂRE privind aprobarea unui contract între SC Eco Synergy SA, 

SC Brantner Servicii Ecologice SRL și Municipiul Piatra Neamț  

                 - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 12.HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.192 din 23.07.2020 privind 

aprobarea Regulamentului de ocupare a domeniului public pentru funcțioarea 

teraselor sezoniere/efectuarea comerțului stradal ocazional în municipiul Piatra 

Neamț, cu modificările și completările ulterioare; 

                 - iniţiator – Viceprimar Alin Ștefan Lehăduș 

 13.HOTĂRÂRE privind neexercitarea dreptului de preempțiune pentru 

imobilul situat în Piatra Neamț, str. Alexandru cel Bun nr.3; 

                 - iniţiator – Viceprimar Alin Ștefan Lehăduș 

 14.HOTĂRÂRE privind aprobarea statului de funcții și stabilirea salariilor de 

bază aferente funcțiilor utilizate în cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de 

Urgență al municipiului Piatra Neamț; 

                 - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 15.HOTĂRÂRE privind stabilirea cuantumului și plata cotizațiilor anuale ale 

municipiului Piatra Neamț către asociațiile din care face parte, pentru anul 2022; 

                 - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 16.HOTĂRÂRE privind înregistrarea în domeniul privat al municipiului 

Piatra Neamț a unor terenuri, în vederea înscrierii în Cartea Funciară; 

                 - iniţiator – Viceprimar Alin Ștefan Lehăduș 

          17. HOTĂRÂRE privind aprobarea tarifelor percepute în cadrul  serviciului 

public de administrare, întreţinere şi exploatare a parcărilor publice cu plată, precum 

și a celui de blocare, ridicare, transport, depozitare și eliberare a autovehiculelor care 

sunt staționate sau parcate neregulamentar de pe domeniul public și privat al 

municipiului Piatra Neamț; 

                 - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

           18.HOTĂRÂRE privind aprobarea gestiunii directe a serviciului public de 

administrare, întreţinere şi exploatare a parcărilor de reședință, precum și a celui de 

blocare/deblocare, ridicare, transport, depozitare și eliberare a autovehiculelor care 

sunt staționate sau parcate neregulamentar pe locurile de parcare de reședință de pe 

domeniul public și privat al municipiului Piatra Neamț; 

                 - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

           19. HOTĂRÂRE privind aprobarea tarifelor percepute în cadrul  gestiunii 

directe a serviciului public de administrare, întreţinere şi exploatare a parcărilor de 

reședință, precum și a celui de blocare/deblocare, ridicare, transport, depozitare și 

eliberare a autovehiculelor care sunt staționate sau parcate neregulamentar pe locurile 

de parcare de reședință de pe domeniul public și privat al municipiului Piatra Neamț; 

                 - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 

  
II. Informări – Întrebări – Interpelări adresate executivului 

 

 

Secretarul General al Municipiului, 

Dragoș ȘTEFAN 


