
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 29.11.2022 – ora 14:00, desfășurată în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Piatra 

Neamţ, din str. Ştefan cel Mare nr. 6 – 8. Consilierii locali pot participa la ședință și prin utilizarea 

mijloacelor electronice, conform prevederilor art. 137 alin. 1 din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

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.  _2824____ 

Din  23.11.2022_ 
SAPL/DS.II/NP/4 ex./23.11.2022 

 
  



 

 

 

Anexă la Dispoziția Primarului nr. 2824 din  23.11.2022 

 

 
Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local din data de 29.11.2022 

 

 
I. PROIECTE  DE HOTĂRÂRE: 

 

1.HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Piatra Neamț, 

pe anul 2022;  

        - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

2.HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți investițiilor  

”Reparații capitale la învelitoarea Grădiniței cu program normal nr.11, Văleni” și ”Înlocuire 

învelitoare și reparații acoperiș Cămin – corp C6, Colegiul Gheorghe Cartianu” din Piatra Neamț, 

cu finanțare de la bugetul local;  

         - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 
 3.HOTĂRÂRE privind completarea valorii de inventar a unei clădiri date în administrarea 

Colegiului Național ”Petru Rareș” din municipiul Piatra Neamț; 

         - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 4.HOTĂRÂRE privind aprobarea contractului de delegare prin concesiune a gestiunii 

activității de ”curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în stare de 

funcționare a acestora pe timp de polei sau îngheț - parte componentă a serviciului de salubrizare în 

municipiul Piatra Neamț”, a Planului operativ de acțiune, a Programului de măsuri pe perioada 

sezonului rece 2022 - 2023 și constituirea Comandamentului local de iarnă; 

         - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 5.HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de 

investiții ”Lucrări de reparații capitale strada Calistrat Hogaș, din municipiul Piatra Neamț, Județul 

Neamț”; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 6.HOTĂRÂRE pentru actualizarea informațiilor cadastrale privind diminuarea suprafețelor 

imobilelor având  NC 68811 și NC 68807 din municipiul Piatra Neamț; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 7.HOTĂRÂRE privind apartamentarea imobilului cu NC 68868-C1 din municipiul Piatra 

Neamț; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 8.HOTĂRÂRE privind completarea anexei la HCL nr.143 din 27.05.2021 pentru aprobarea 

Regulamentului privind organizarea și desfășurarea evenimentelor de comerț stradal în municipiul 

Piatra Neamț, cu modificările și completările ulterioare; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 9.HOTĂRÂRE pentru modificarea, prin act adițional, a contractului de locațiune 

nr.23.740/24.10.2016, aprobat potrivit HCL nr.156 din 26.05.2022 privind înființarea Centrului de 

Permanență din zona 1 Mai – Piatra Neamț; 

           - iniţiatori – Primar Andrei Carabelea 

10.HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la HCL nr.270/26.11.2020 privind desemnarea 

reprezentanților Consiliului Local în cadrul Consiliilor de Administrație ale unităților de învățământ 

de pe raza municipiului Piatra Neamț, cu modificările și completările ulterioare;  



           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 11.HOTĂRÂRE privind indexarea impozitului pentru autovehiculele de transport marfă cu 

masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, precum și a unei combinații de autovehicule, 

respectiv un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport marfă cu masa totală maximă 

autorizată egală sau mai mare de 12 tone, pentru anul 2023; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 12.HOTĂRÂRE privind stabilirea sumei reprezentând cheltuielile de executare silită 

ocazionate de tipărirea și comunicarea prin poștă a actelor de executare silită; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 13.HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de 

investiții ”Extindere rețea iluminat public la 18 locații din municipiul Piatra Neamț”; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 14.HOTĂRÂRE privind încheierea unui parteneriat cu Direcția Județeană de Sport Neamț, 

în vederea organizării în comun a evenimentului ”Gala Sportului Nemțean 2022”; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 15.HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.316 din 17.11.2022 privind încheierea unui 

parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie Neamț, în vederea organizării evenimentului ”Piatra 

lui Crăciun – Tărâmul Moșului”; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 16.HOTĂRÂRE privind încheierea unui parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie 

Neamț, în vederea organizării în comun a Târgului “Expo Bunătăți Tradiționale”; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 17.HOTĂRÂRE privind acordarea de sprijin material cu ocazia sărbătorilor de iarnă pentru 

aproximativ 1.000 de copii aflați în dificultate din municipiul Piatra Neamț, prin Direcția de 

Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 18.HOTĂRÂRE privind aprobarea PUZ și RLU aferent ,,Construire clinică medicală, 

drumuri și platforme, parcaje, spații verzi, rețele tehnico-edilitare, lotizare teren pentru locuințe” pe 

terenurile identificate cu NC 68812 și NC 52690, situate pe str. Ion Ionescu de la Brad; 

           - iniţiator – Viceprimar Marius Ioan Irimia 

 19.HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului 

Piatra Neamț a unui mijloc fix autoturism înscris în programul Rabla plus mașini electrice, 

scoaterea din funcțiune și casarea acestuia; 

          - iniţiator – Viceprimar Alin Ștefan Lehăduș    

 20.HOTĂRÂRE modificarea anexelor nr.3 și nr.4 la HCL nr. 174 din 15.06.2022 privind 

aprobarea gestiunii delegate a serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a 

parcărilor de resedință, precum și a celui de blocare/deblocare a autovehiculelor care sunt staționate 

sau parcate neregulamentar pe locurile de parcare de reședință de pe domeniul public și privat al 

municipiului Piatra Neamț, pe o perioada de 1 an și 6 luni; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 21.HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare cu S.C. Piconet 

S.R.L. pentru asigurarea continuității soluției de încasare Tpark în cadrul serviciului public de 

administrare, întreținere și exploatare a parcărilor publice cu plată al municipiului Piatra Neamț; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 22.HOTĂRÂRE pentru schimbarea denumirii imobilului situat în Piața 22 Decembrie nr. 

16 și modificarea anexei nr. 7 la HCL nr. 294 din 26.09.2019; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 23.HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr.5 din HCL nr.294 din 26.09.2019; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 24.HOTĂRÂRE privind darea în folosință gratuită, către Mitropolia Moldovei și Bucovinei 

– Arhiepiscopia Iașilor, a unui bun imobil teren, situat în Aleea Valea Albă nr. 6; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 



 25.HOTĂRÂRE pentru aprobarea tarifelor percepute în cadrul serviciului public de 

administrare, întreținere și exploatare a Băii Publice City Spa și abrogarea anexei nr. 7.1 din HCL 

nr. 294 din 26.09.2019 și HCL nr. 352 din 18.11.2019; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 26.HOTĂRÂRE pentru abrogarea HCL nr. 196 din 31.07.2017 și acordarea dreptului de 

trecere asupra terenurilor proprietate publică/privată a UAT Piatra Neamț aferente investițiilor 

prevăzute în lista de investiții prioritare 2014-2020, cu titlu gratuit, către Compania Județeană 

ApaServ S.A. pentru derularea Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă 

Uzată din județul Neamț în perioada 2014-2020; 

           - iniţiator – Viceprimar Alin Ștefan Lehăduș 

 27.HOTĂRÂRE privind aprobarea acordului de principiu pentru vânzarea unor bunuri 

imobile proprietatea privată a municipiului Piatra Neamț; 

           - iniţiator – Viceprimar Alin Ștefan Lehăduș 

 28.HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.228 din 31.08.2021 privind aprobarea 

Regulamentului pentru normele de gospodărire, întreținere, curățenie și estetică în municipiul Piatra 

Neamt si abrogarea HCL nr. 135/27.05.2021; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 29.HOTĂRÂRE privind aprobarea dobândirii  blocului de active – teren și construcție 

„Stație plecare telegondolă” prin cumpărare - adjudecare; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 30.HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.292 din 21.12.2020 pentru stabilirea comisiei 

de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al municipiului 

Piatra Neamț; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 31.HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al UAT 

municipiul Piatra Neamț a unor bunuri imobile terenuri , situate în str. Bistriței; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 

 

 

 

 

II. Informări – Întrebări – Interpelări adresate executivului 

 

 

 

 

Secretarul General al Municipiului, 

Oana Roxana Catzaiti 

 

 

 

 

 

 


