
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 29.06.2022 – 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.  1485 

Din 23.06.2022_ 
SAPL/DS.II/NP/4 ex./23.06.2022 

 
 

 

 

 



 

Anexă la Dispoziția Primarului nr.1485  din 23.06.2022 

 

 

 
Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local din data de 30.06.2022 

 

 
I. PROIECTE  DE HOTĂRÂRE: 

 
  1.HOTĂRÂRE privind aprobarea tipului și numărului de burse acordate elevilor din 

învățământul preuniversitar de stat al municipiului Piatra Neamț, în semestrul II al anului școlar 

2021-2022; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 2.HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți investiției 

”Reparații capitale la învelitoarea Școlii Gimnaziale nr.2, Corp C2” din Piatra Neamț, cu finanțare 

de la bugetul local; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 3.HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnico-economice  (faza PT), 

indicatorilor tehnico-economici, precum și a cheltuielilor aferente implementării proiectului 

,,Investiții în infrastructura educațională gimnazială din cadrul Școlii Gimnaziale nr. 8, Municipiul 

Piatra Neamț”, cod SMIS 124021;  

         - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 4.HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza PT), a 

indicatorilor tehnico-economici, precum și a cheltuielilor aferente implementării proiectului 

„Investiții în infrastructura educațională gimnaziala din cadrul Școlii Gimnaziale nr. 5, Municipiul 

Piatra Neamt”, cod SMIS 124049; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea  

 5.HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului 

,,Construirea de locuințe pentru persoanele vulnerabile social” în vederea obținerii finanțării 

nerambursabile în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta 

C10 – Fondul local, Investiția I.2 – Construirea de locuințe nZEB plus – pentru tineri/locuințe de 

serviciu pentru specialiștii din sănătate și învățământ; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 6.HOTĂRÂRE privind alocarea unor sume de bani din bugetul local, capitolul 51.02.01.03 

„Autorități executive- Primăria”; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 7.HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.114 din 15.04.2022 privind aprobarea Studiului 

de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul ”Realizarea de retele noi de 

alimentare cu apa si canalizare pentru str. Petru Movila, Bd. Decebal, P-ta Mihail Kogalniceanu, 

Bd. Traian”; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 8.HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-

economici pentru “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul 

Neamt, în perioada 2014-2020 ”; 

           - iniţiatori – Primar Andrei Carabelea 

     9.HOTĂRÂRE privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției Taxe 

și Impozite a municipiului Piatra Neamț, aprobate prin HCL nr.18/2019, cu modificările și 

completările ulterioare; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 10.HOTĂRÂRE pentru completarea HCL nr.91/22.04.2021 privind aprobarea Protocolului 

de Colaborare dintre Inspectoratul de Poliție Județean Neamț - Poliția Municipiului Piatra Neamț și 

Primăria municipiului Piatra Neamț - Poliția Locală Piatra Neamț;  

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 



 

 11.HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Regulamentului Local de Urbanism aferent 

Planului Urbanistic General al municipiul Piatra Neamț;  

           - iniţiator – Viceprimar Marius Ioan Irimia 

 12.HOTĂRÂRE privind atribuirea a 49 autorizaţii taxi, transportatorilor autorizați 

participanți în cadrul procedurii de atribuire, pentru realizarea serviciului de transport persoane în 

regim de taxi;  

           - iniţiator – Viceprimar Alin Ștefan Lehăduș 

 13.HOTĂRÂRE privind darea în folosință gratuită către Federația Română de Volei, a unor 

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

în perioada 10 iulie – 8 septembrie 2022;  

           - iniţiator – Viceprimar Alin Ștefan Lehăduș 

 14.HOTĂRÂRE privind declararea unui bun imobil – teren ca fiind bun de interes public 

local, înregistrarea acestuia în domeniul public al municipiului Piatra Neamț, în vederea înscrierii în 

Cartea Funciară și stabilirea valorii de inventar;  

           - iniţiator – Viceprimar Alin Ștefan Lehăduș 

 15.HOTĂRÂRE privind înregistrarea unor investiţii în patrimoniul municipiului Piatra 

Neamţ, domeniul public;  

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 16.HOTĂRÂRE privind înregistrarea în domeniul privat al municipiului Piatra Neamţ, a 

unor terenuri, în vederea înscrierii în Cartea Funciară;  

           - iniţiator-  Viceprimar Alin Ștefan 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 – Primar Andrei Carabelea 

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

municipiului Piatra Neamț, a unui bun imobil, situat în str. Izvoare nr.151K;  

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 19.HOTĂRÂRE privind aprobarea avizului de principiu pentru vânzarea unor bunuri 

imobile proprietatea privată a municipiului Piatra Neamț;  

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 20.HOTĂRÂRE privind modificarea art.4 din HCL nr.40 din 28.02.2022;  

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 21.HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.64/29.02.2012 privind aprobarea unor măsuri 

pentru realizarea unui centru de permanență și HCL nr.111/27.04.2017 privind înființarea Centrului 

de Permanență în zona Dărmănești, municipiul Piatra Neamț;  

           - iniţiator – Viceprimar Alin Ștefan Lehăduș 

 22.HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.67/24.03.2022 privind aprobarea încheierii 

unui protocol de colaborare între municipiul Piatra Neamt si ISU Petrodava Neamt, în vederea 

stabilirii unor masuri de sprijin a cetatenilor straini si apatrizi aflati în situatii deosebite, care provin 

din zona conflictului armat din Ucraina;  

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

           23.HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 

Reamenajare Punct Belvedere Cozla  – din municipiul Piatra Neamţ;  

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 24.HOTĂRÂRE privind aprobarea preluării inventarului locuințelor sociale aparținând 

domeniului public al municipiului Piatra Neamț, gestionate de către SC Locativserv SRL, la 

încetaea contractului nr.35.293/18.09.2014;  

           - iniţiator – Viceprimar Alin Ștefan Lehăduș 

 25.HOTĂRÂRE privind aprobarea gestiunii directe a serviciului public de organizare, 

exploatare, întreținere, reparații curente și reabilitare a locuințelor sociale aparținând domeniului 

public al municipiului Piatra Neamț, prin Direcția de Asistență Socială din subordinea Consiliului 

Local al municipiului Piatra Neamț;  

           - iniţiator – Viceprimar Alin Ștefan Lehăduș 

 



 

 

 

 26.HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.156 din 26.05.2022 privind indexarea chiriilor 

unitatilor locative din fondul locativ de stat si din fondul locativ al municipiului Piatra Neamt, prin 

aplicarea indicelui de inflatie;  

           - iniţiator – Viceprimar Alin Ștefan Lehăduș 

 

 

 

II. Informări – Întrebări – Interpelări adresate executivului 

 

 

 

 

 

Secretarul General al Municipiului, 

Oana Roxana Catzaiti 

 

 


