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D I S P O Z I Ţ I E 
privind devierea circulaţiei rutiere pe Bulevardul Mihai Eminescu pe segmentul delimitat de intersecţia 

cu Strada Locotenent Drăghiescu, respectiv Bulevardul 9 Mai din Municipiul Piatra Neamţ prin parcarea 
situată pe partea stângă a tronsonului specificat 

 
           În temeiul prevederilor 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 solutiona şi 
de a gestiona, în cadrul legii, în nume propriu şi în interesul populaţiei locale, o parte importantă a 
treburilor publice”; 
           În conformitate cu prevederile art.5, alin.7, din OUG nr.195/2002, privind circulatia pe drumurile 
publice, 

PRIMARUL MUNICIPIULUI PIATRA NEAMŢ 
          Având în vedere solicitarea cu privire la devierea circulaţiei autovehiculelor pe Bulevardul Mihai 
Eminescu pe segmentul delimitat de intersecţia cu Strada Locotenent Drăghiescu, respectiv Bulevardul 9 
Mai din Municipiul Piatra Neamţ prin parcarea situată pe partea stângă a tronsonului specificat, 
înregistrată la sediul instituţiei noastre cu nr. 30384 din 23.09.2021 din partea executantului Contractului 
nr.18286/08.07.2020 cod SMIS 126608. 
          Vazând referatul înregistrat sub nr. 30617 din 28.09.2021, prin care Directia Patrimoniu – Biroul 
Autorizări Comerciale şi Transport Public propune devierea circulaţiei rutiere pe Bulevardul Mihai 
Eminescu pe segmentul delimitat de intersecţia cu Strada Locotenent Drăghiescu, respectiv Bulevardul 9 
Mai din Municipiul Piatra Neamţ prin parcarea situată pe partea stângă a tronsonului specificat, în 
vederea bunei desfăşurări a lucrărilor pe o perioadă de 3 zile, respectiv 29-30.09.2021 - 01.10.2021. 
           Având în vedere avizul Poliţiei municipiului Piatra Neamţ nr.922546 din 25.06.2021, 
           Ţinând cont de prevederile art.32, cap.IV din Caietul de sarcini pentru delegarea de gestiune prin 
concesiune a serviciului public de amenajare, întreținere și exploatare a locurilor de parcare cu plată 
situate pe raza municipiului Piatra Neamţ ( cu concesionarea infrastructurii aferente ), precum şi al celui 
de blocare, ridicare, transport, depozitare şi eliberare a autovehiculelor care sunt staţionate sau parcate 
neregulamentar, încheiat cu SC Xdatasoft SRL, anexa nr.2 la HCL nr. 294 din 30.09.2015; 
           Având în vedere dispoziţiile art.30, coroborat cu prevederile art.14.1 din Contractul de delegare de 
gestiune prin concesiune a  serviciului public de amenajare, întreținere și exploatare a locurilor de parcare 
cu plată situate pe raza municipiului Piatra Neamţ ( cu concesionarea infrastructurii aferente ), precum şi 
al celui de blocare, ridicare, transport, depozitare şi eliberare a autovehiculelor care sunt staţionate sau 
parcate neregulamentar, Contract nr. 58952 din 31.12.2015, încheiat cu SC Xdatasoft SRL,  
           Luând în considerare HCL nr.207 din 20.06.2019 şi HCL nr. 206 din 20.06.2019; 
           Având în vedere prevederile art.14.2 lit. q din Contractul de delegare de gestiune prin concesiune a  
serviciului public de amenajare, întreținere și exploatare a locurilor de parcare cu plată situate pe raza 
municipiului Piatra Neamţ ( cu concesionarea infrastructurii aferente ), precum şi al celui de blocare, 
ridicare, transport, depozitare şi eliberare a autovehiculelor care sunt staţionate sau parcate 
neregulamentar, Contract nr. 58952 din 31.12.2015, încheiat cu SC Xdatasoft SRL,  
 



            
 
 
 
           În conformitate cu prevederile art. 155, alin.1  lit.(d), alin.5 lit.(a) şi ale art.196 alin.1 lit.(b) din 
O.U.G. 57/2019  privind Codul Administrativ, 
 

D I S P U N 
 

           ART. 1 – Se deviază circulaţia rutieră pe Bulevardul Mihai Eminescu pe segmentul delimitat de 
intersecţia cu Strada Locotenent Drăghiescu, respectiv Bulevardul 9 Mai din Municipiul Piatra Neamţ 
prin parcarea situată pe partea stângă a tronsonului specificat, pe o perioadă de 3 zile, respectiv 29-
30.09.2021 - 01.10.2021. 
           ART. 2 – Asigurarea semnalizării rutiere se face de S.C. Global Link  S.R.L., iar Biroul Rutier din 
cadrul Poliţiei Municipiului Piatra Neamţ si Poliţia Locală vor urmări devierea circulatiei rutiere. 
           ART. 3 – Serviciul Administraţie Publică Locală va înregistra prezenta dispoziţie şi o va 
comunica Prefectului Judeţului Neamţ, în vederea exercitării controlului de legalitate şi Direcţiei 
Patrimoniu, pentru luarea la cunostinţă, aducerea la îndeplinire şi comunicare către Biroul Rutier din 
cadrul Poliţiei Municipiului Piatra Neamţ, Poliţia Locală Piatra Neamţ,  S.C. Global Link  S.R.L. şi S.C. 
Xdatasoft S.R.L. 
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