
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 28.04.2022 – 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.  _1081____ 

Din __21.04.2022_ 
SAPL/DS.II/NP/4 ex./21.04.2022 

 
 

 

 



 

 

Anexă la Dispoziția Primarului nr. 1081 din 21.04.2022 

 

 

 

 
Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local din data de 28.04.2022 

 

 

 

I. PROIECTE  DE HOTĂRÂRE: 

 

 
  1.HOTĂRÂRE privind aprobarea execuției bugetare la data de 31.03.2022; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 2.HOTĂRÂRE privind alocarea unor sume de bani din capitolul 67.02 - ”Cultură, recreere 

și religie”; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 3.HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă de la bugetul 

local al municipiului Piatra Neamț, pentru activități nonprofit de interes local, pe anul 2022, 

sesiunea mai-decembrie; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 4.HOTĂRÂRE pentru rectificarea HCL nr.200 din 29.07.2021 privind aprobarea 

propunerii pentru schimbarea destinației unor spații care aparțin Liceului de Arte ”Victor 

Brauner”, din incinta clădirilor C2 din B-dul Decebal nr.48, Piatra Neamț și C1 din str.Peneș 

Curcanu nr.6, Piatra Neamț, în vederea solicitării emiterii avizului conform de la Ministerul 

Educației; 

         - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 5.HOTĂRÂRE privind aprobarea propunerii pentru schimbarea destinației unei suprafețe 

de teren de 8 mp din incinta  Colegiului Național ”Gheorghe Asachi”, situat în str. Audia nr.3,  în 

vederea solicitării emiterii avizului conform de la Ministerul Educației; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 6.HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea criteriilor și condițiilor 

de majorare a impozitului pe clădirile și terenurile neîngrijite de pe raza municipiului Piatra Neamț; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 7.HOTĂRÂRE privind aprobarea majorării valorii contractului nr.19305 din 16.07.2020 de 

delegare prin concesiune a serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

8.HOTĂRÂRE privind încheierea unui protocol de colaborare cu Agenția Națională a 

Funcționarilor Publici, în vederea utilizării cu titlu gratuit, de către Primăria Municipiului Piatra 

Neamț, a modulului de extragere a subiectelor de către comisiile de concurs pentru ocuparea 

funcțiilor publice vacante existente în structura Primăriei Piatra Neamț; 

           - iniţiatori – Grupul consilierilor locali USR PLUS 

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

performanța în educație”, pentru anul școlar 2021-2022;  

           - iniţiator – Consilier local Luca Moise Florentina 

 10.HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.80/24.03.2016 privind aprobarea 

Regulamentului serviciului de salubrizare a municipiului Piatra Neamț, cu modificările și 

completările ulterioare; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 



 11.HOTĂRÂRE privind aprobarea instituirii taxei speciale pentru emiterea certificatului de 

atestare a edificării pentru construcțiile mai vechi de trei ani, executate fără autorizație de 

construire; 

           - iniţiator – Viceprimar Marius Ioan Irimia 

12.HOTĂRÂRE privind darea în folosință gratuită către Camera de Comerț și Industrie 

Neamț, a unui imobil aparținând domeniului public al municipiului Piatra Neamț, situat în bd. 

Republicii nr. 17, bl. A1, parter; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 13.HOTĂRÂRE privind aprobarea unor Rapoarte de evaluare, stabilirea preţurilor de piaţă 

şi închirierea prin licitaţie publică a unor spații din incinta Băii Comunale aparţinând domeniului 

public al municipiului Piatra Neamţ; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 14.HOTĂRÂRE privind aprobarea unor Rapoarte de evaluare, stabilirea preţurilor de piaţă 

şi vânzarea prin licitaţie publică a unor bunuri imobile aparţinând domeniului privat al municipiului 

Piatra Neamţ; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 15.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 Ștefan Lehăduș 

 16.HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al UAT Piatra 

Neamț a bunului imobil (teren și construcție) identificat prin NC 62435, CF 62435, situat în str. 

Ștefan cel Mare nr. 8; 

  - iniţiator – Viceprimar Alin Ștefan Lehăduș 

 17.HOTĂRÂRE pentru modificarea art.1 din HCL nr.65 din 03.03.3022; 

  - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 18.HOTĂRÂRE privind alegerea Președintelui de ședință; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 

 

II. Informări – Întrebări – Interpelări adresate executivului 

 

 

1. Adresa Instituției Prefectului – Județul Neamț înregistrată sub nr.17067 din 

19.04.2022, prin care se aduce la cunostința Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamț faptul 

că HCL nr. 49 din 28.02.2022 a fost atacată de către Prefectul Județului Neamț și face obiectul 

dosarului nr.2245/103/2022 aflat pe rolul Tribunalului Neamț; 

2. Raportul nr.3623 din 31.03.2022 al Corpului de Control al Prefectului Județului 

Neamț, cu privire la verificarea aspectelor semnalate prin memoriul formulat de dl. Căpitanu C. 

Paul, la sediul Primăriei municipiului Piatra Neamț; 

 

 

 

Secretarul General al Municipiului, 

Dragoș ȘTEFAN 
 

 

 

 

 

 

 

 


