ROMANIA
JUDETUL NEAMT
COMLTNA ION CREANGA

CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA

NR. 22 DIN 30.05.2015
Privind rectificarea bugetului local al Comunei Ion Creangi.
Consiliul local

al

comunei Ion Creangajudetul Neamt

;

Examinand adresa cu nr'. 19041 121.05.201L5 a A.J.F.P . Neamt inregistrata la

primaria comunei Ion Creanga la nr.3942 din 21.05.2015

.

Vdzdnd referatul d- nei Ec. Segneanu Rodica, inregistrat sub nr.3943 din 21.05.2015
,

a Expunerii

de motive

nt.3944 din 21.05.2015 a Primarul comunei Ion Creanga

care

propune rectificarea bugetului local al comunei Ion Creangi.

Avand in vedere prevederilor art. 14, alin.(5) , art.19 alin.(2),art.49 alin.(4) din
Legea nr. 273 12006 privind hnalele publice locale, cu modificdrile qi completarile

ulterioare;

al comisiilor de specialitate ale consiliului local ;
In temeiul dispozitiilor afi.36 alin(4) lit."a".art.45,alin(2),lit"a" si ale ar1 115 alin(1),

LuAnd act de avizele favorabile

lit."b" din Legea administraliei publice locale nr.2 I 5/2001 ,republicata,cu modificarile

si

completarile ulterioare:

HOTARASTE:

Art.

1 Se aprobd

rectificarea bugetului local

al

cotnunei Ion Creangd pentru anul

20i5 ,conform anexei la prezenta.
Art.2 Primarul comunei Ion Creangd , jude{ul Neamt , prin compartimentele din
cadrul aparatului de specialitate va asigura aducerea la indeplinire a prevederilor
prezentei hotdriri.

Art.3

Secretarul comrurei .r.a comunica prezenta

instituliilor si persoanelor

interesate

PRE$

E

IER
N

Avizat ptr legalitate
SECRETAR
NITA MII.IAELA

c+

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
COMUNA ION CREANCA
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA
NR. 23 DIN 30.05.2015

Privind aprobarea utilizarii drumurilor locale si comunale
pentru acces la balastiera din satul Recea, comuna lon Creanga
de catre S.C. LASTRO CONSTRUCT GENERAL SRL

,

Consiliul local comunei lon Creangajudetul Neamt i
Examinand cererea inregistrata la Primaria comunei lon Creanga la nr.4018 din 25.05.2015 a
domnului Ocheana Gheorghe Dan , administrator al societatii S.C l-astro Constmct Ceneral SRL. cu
sediul in sat Cotu Vames. str. Plopului . nr. l23.comuna Horia. avand numar de inregistrare la O.R.C.:
J 27/28112009: C.l.F RO 25301461
prin care solicita accesul pe drumurile comunale la si de la balastiera din satul Recea, comuna lon
Creanga. Examindnd raponul de specialitate inregistrat sub nr.4064 din 25.05.2015 prin care
.

viceprimarul comunei , susline aprobarea utilizarii drumului comunal pentru acces la balastiera si
Expunerea de motive nr.4065 din 25.05.2015.
Avand in vedere prevederile art. 8 din O.G. nr.43l )991 privind regimul drunurilor cu modificarile si
completarile ulterioare, ale prevederilor OUG nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice cu
modificarile si completarile ulterioare , precum si a Normelor de aplicare a acesteia aprobate prin H.G nr.
85/2003 ,aleOrdinuluj Ministrului Transpofiurilor m. 48/ 1998 pentru aprobarea Nonne Ior privind amplasarea
qi exploatarea balastierelor din zona drumurilor 9i a podurilor; H.G. nr. 36/1996 - privind stabilirea gi
sancfionarea contravenliilor la formele privind exploatarea gi menfjnerea in bunA stare a drumurilor publice, cu
modifi cdrile ulterioare.

Luand act de avizul favorabil al comisiilor de specialitateale Consiliului local :
In teneiul dispozitiilor an.36 alin( I ) si (2) . Iit."b ' si " c" ,art.45.alin(2) din Legea adminisrraqiei publice
locale rrr.2 l5/200 I ,republicata.cu modificarile si cornpletarile ulterioare:

HOT,{RA$TE:
Art. I Se aprobi utilizarea drunrurilor locale

si

comunale,, la si de la,. pentru acces Ia balastiera
din satul Recea, comuna lon Creanga, de catre S.C Lastro Construct General SRL-cu sediul in sat Cotu
Vames, comuna Horia, avand numar de inregistrare la Oficiul Registrul Comertului J 2j/2t112009;Cod
de Identificare Fiscala RO 25301467
.

Art.2 Se aproba ca S.C. Lastro Construct General SRL , sa intretina
structura drumurilor de acces locale si comunale utilizate in anul 2015

Art.3
Art.4

Viceprimarul comunei va aduce

Secretarul

la indeplinire prevederile

publicitatea

si

si sa pastreze in

prezentei

permanenta

.

comunicarea institutiilor si persoanelor

interesate

PRT$ED
NAS

Avizat ptr legalitate
SECRETAR
NITA MII-IAELA
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ROMANIA
JUDETUL NEAMT
COMLINA ION CREANGA
CONS]I,IIII, I,OCAL

HOTARAREA
NR. 24 DrN 30.05.2015

privind aprobarea Statutului comunei Ion Creanga , judetul Neamt
Consiliul local

al

comunei Ion Creanga , judetul Neamt

;

Avand in vedere:
-expunerea de motive a primalului nr.3071 din 05.05.2015;

-referatul secretarului nr.3075

din 05.05.2015

;

- prevederile O.G. nr. 5312002 privind Statutul cadru al unitatii administrativ teritoriale,
cu modifi carile ulterioare;

Ludnd act de aviyul favorabil al comisiilor de specialitate ale Consiliului local;
In temeiul art.36 alin.(3) lit. A) respectiv art. 45 alin.(1) din Legea administratiei publice
locale nr.21512001@ cu modificarile si completarile ulterioare

;

HOTARA$TE:

Art.1.

Se aproba Statutul

comunei Ion Creanga,judetul Neamt,conform anexei care lace

parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Prezenta hotarAre
secretarului comunei

PRE$ED

NAST

se va aduce la cunostinta

publica si primarului comunei prin grija

.

Avizat ptr legalitate
SECRETAR

NITA MIHAELA

+

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
COMLINA ION CR€ANGA
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA
NR. 25 DIN 30.05.2015
Ion
Creanga la Asociafia Comunelor din Rominia
comunei
privind aderarea
Consiliul local al cornunei Iorr Creanga,jud. Neamt;
Avdnd in vedere prevederile:
a)art. 10 din Carla europeanl a autonontiei locale. adoptad la Strasboul'g la I 5 octombrie 1985 9i
ratificatd prin Legea nr. 19911997,
b)art. I alin. ( l) din Ordonanla Cuventului nr. 2612000 cu privire Ia asociatii ;i fundatii, aprobata cu
modificdri ;i completdri prin Legea nr.24612005, cu rnodificdrile si completdrile ulterioare;
c)Ordonantei Guvemului nr. 5312002 privind Statutul unitatii admin istrativ-teritoriale, aprobatd cu
modificiri prin Legea nr.9612003l'
d)art. 35 alin. (6) din Legea nr. 27312006 privind finanlele publice locale, cu rnodificdrile gi

completirile ulterioare;
e)Statutului Asocialiei Comunelor din Rominia, precum 9i pe cele ale Statutului Filialei Judelene
Neamt a Asocialiei Comunelor din Rom6nia;
0Hotdrerii Adundrii generale nr. 3/2001 privind constituirea filialelor j udelene ale Asocialiei
Comunelor din Romdnia,
Ludnd act de:
a)referatul de aprobare prezentat de citre primarul comunei, in calitatea sa de irriliator, inregistrat sub
nr. 3697 din 15.05.2015 ;
b)raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei,
inregistrat sub nr. 3698 din 15.05.2015:
c)precum qi de raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local,
Constatand ci scopul Asocialiei Comunelor din Rom6nia este de a realiza o uniune mai strAnsi
intre membrii sii, pentru a ocroti gi pentru a promova idealurile 9i principiile care reprezintd

patrimoniul lor comun,
Apreciind cd unul dintre rnij loacele prin care

se atinge acest scop este aderarea comunelor din

RomAnia la aceastd AsociaJie.
Stiut fiind faptul cd autoritilile administraliei publice locale reprezintd unul dintre principalele
fundamente ale oricdrui regirn dernocratic,

Luand act de a vizul favorabil al comisiilor de specilaitate ale Consiliului local ;
ln temeiul prev€derilor art. I I alin. (4), art.36 alin. (2) lit. e) 9i alin. (7) lit. c), art. 45 alin. (l);i
alin.(2)lit.f), an.6l alin. (l)qi (2), art.62 ahn. (1),precumgi ale art. I l5 alin. (1) lit. b), alin. (3),
alin. (5) - (7) din Legea administrafiei publice locale nr.21512001, republicat6, cu modificdrile qi
completdrile ulterioare,

HOTAIL{$TE:

A'1. L - (I) Se aprobd aderarea comunei lon Creanga la Asocialia Comr:nelor din Romdnia,
insuSind prevederile Stat ulu lu i acesteia.

(2) Calitatea de membru al Asocia;iei Comunelor din RonAnia. se prevede in Statutul
Comunei lon Creanga, aprobat prin Hotirdrea Consiliului Local nr,24 din 30.05.2015.
(3) Se aprobd participarea functionarilor publici/personalului contractual din cadrul Primdliei
Comunei lon Creanga qi al instituliilor/serviciilor publice de interes local, la constituirea Corpurilor
profesionale ale Asocialiei Comunelor din Rom6nia.
Art. 2. - Reprezentarea comunei Ion Creanga in cadrLri Asocialiei Comunelor din Rom6niaprecum gi in cel al Filialei Judetene Neamt a Asocialiei Comunelor din RomAnia, se asiguri de cdtre

-02primarul comunei sau de cetre imputernicitul acestuia, numai pe baza unui mandat de reprezentare,
aprobat prin dispoziIia primarului comunei.
Art. 3. - Se aprobi darea in folosinld gratuite a unor spatii din Primdria Comunei Ion Creanga
pentru sediul Filialei Judelene Neamt a Asocialiei Comunelor din Romdnia, in situalia in care
Consiliul director al acestei filiale stabileqte ca sediul s6u sd fie la nivelul comunei Ion Creanga.
Art.4. - Obligatiile financiare rezultate din acordurile de cooperare, de infrdlire sau de aderare
la Asocia{ia Comunelor din RomAnia se suporti din bugetul local al comunei Ion Creanga .
Art. 5. - ( I ) Prezenta hotiirAre se comunicd, in mod obligatoriu, prin intermediul secretarului
comunei, in termenul prevdzut de lege:

a)primarului comunei;
b)prefectului judelului Neamt
c)preEedintelui Asocialiei Comunelor din Rom6nia;
d)pregedintelui Filialei Judetrene Neamt a Asociatiei Comunelordin RomAnia.
(2) Prezenta hotarAre se aduce la cunoqtin{a public6, in mod obligatoriu, prin intermediul
secretarului comunei, in termenul previzut de lege.

Avizat ptr legalitate
SECRETAR

NITA MIHAELA

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
COMLINA ION CREANGA
CONSILIUL LOCAL

HOTARAIIEA
NR.26 DIN 30.0s.2015
privind insutirea Acordului
exercitarea activitifii

privind organizarea qi
dc audit public intern

de cooperare

al

comunei Ion Creanga judetul Neamt ;
Consiliul local
AvAnd in vedere prevederile:
a) Cartei europene a autonomiei locale, adoptatd la Strasbourg la 15 octombrie 1985 qi ratificati prin Legea
199/1997:'
b) Legii nr. 67212002 privind auditul public intern, cu modificirile gi completdrile ulterioare;
c) art. 1l alin. (4) 9i art. (2) lit. e) 9i alin. (7) Iit. a) qi c) din Legea administraliei publice locale nr.

t.

215/1001, republicati, cu modificarile gi completdrile ulterioare;
'1) art.13 din Legea cadru a descentralizdrii nr. 19512006;
e) art. 35 alin. (6) din Legea nr.273/2006 privind finanlele publice locale, cu modificdrile qi completirile
ulterioare;
f1 art.942 $i urmatoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau conven{ii;
g) Codului muncii;
h) Legii nr. 18212002 privind proteclia informajiilor clasificate, cu modificdrile qi completdrile r.rlterioare;
i) Codului de procedura civila:
j) HotArdrii Guvernului nr.78112002 privind proteclia informaliilor secrete de serviciu, cu modificdrile Ei
competirile ulterioare;
k) Codului privind conduita auditorului intem, aprobat prin Ordinul ministrului finanlelor publice nr.
25212004;
l) Statutul Asocialiei Comunelor din RomAnia. precum gi de cele ale Statutului Filialei Judelene Neamt a
Asocialiei Con-runelor din Romdnia;
m) HotdrArii Consiliului Local nr. 24 din 30.05.2015 privind aderarea comunei Ion Creanga Ia Asocialia
Comunelor din Romdnia,
Ludnd act de:
a)referatul de aprobare prezentat de citre primarul comunei, in calitatea sa de ini{iator, inregistrat sub nr.
3708 din 15.05.2015.
b) raportul compartimentului de resorl din cadrul aparatului de specialitate al primarului, inregistrat sub ru.
3709 din 15.05.2015 ;
c) avizele favorabile al comisiilor de specialitate ale consiliului local ;
findnd seama de faptul cd oblinerea eficienlei $i eficacitAlii serviciilor publice reprezinti o condilie
esenliald a managementului fiecdrei entitAli publice, in acest caz, entitate publicd fiind comuna, in calitatea
acesteia de persoand juridicd de drept public Ai, respectiv, de institutie publici locald,
Apreciind oportunitatea unei cooperdri intre comune pentru asigurarea serviciilor de audit public intern,
lespectdnd in acela$i timp independenla gi funcliile specifice fiecdreia dintre acestea .
Urmdrind facilitarea asigurarii activitdlii de audit public intern pentru mai multe comune, in temeiul unui
acord de cooperare, prin relalii profesionale bazate pe criterii de legalitate, economicitate, eficacitate, eficienjA
qi colaborare pentru realizarea obiectivelor specifice acestei activitdli,
In temeiul prevederilor art. 45 alin. (l) 9i alin. (2) lit. 0, art. 61 alin. (1) qi (2), art. 62 alin. (1), pr.ecum ;i
ale art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3), alin. (5), alin. (6) Ei alin. (7) din Legea administraliei publice locale nr.
215/2001 , republicatd, cr-r nrodificililc Ai competdlile ulterioare.

-02-

HOTARA$TE:
Art. 1. - (1) Se insuqegte modelul-cadrul al Acordului de cooperare privind organizarea Si exercitarea
actititdlii de audit public intern, potrivit anexei care face parte integrantl din prezenta hotArare.
(2) Obligaliile financiare rezultate din Acordul de cooperare prevdzut la alin. (1), pe intreaga duratd
-de existentd a acestuia, se suportd din bugetul local al comunei Ion Creanga.

Art.2. Art.

Prezenta hotdrare se aduce la indeplinire de cetre primarul comunei Ion Creanga

(1) Prezenta hotdrdre se comunici, in mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei,
in termenul prevdzut de lege, primarului comunei, Prefectului Judelului Neamt gi Filialei Judelene Neamt a
AsociaJiei Comunelor din Romdnia gi se aduce la cunogtinjd publicd prin publicarea la afisierul primariei .
3.

-

PRE$EDINTE

Avizat ptr legalitate
SECRETAR

NITA MIHAELA
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ROMANIA
JUDETUL NEAMT
COMLTNA ION CREANGA
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA
NR. 27 DrN 30.0s.2015

Privind alegerea unui nou presedinte de sedinta
pe urmatoarele 3 luni : iunie, iulie , august 2015 , domnul consilier local

Ni{I

Liviu

Consiliul local al comunei Ion Creanga,judetul Neamt;
Examinand referatul nt.3642 din 14.05.2015 precum si Expurerea de motive nr.3643
din14.05.2015 a primarului comunei Ion Creanga.
Avand in vedere prevederile ar1.35 din Legea nr. 21512001 a admnistratiei publice
locale , republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale Regulamentului de
organizare si functionare a Consiliului local al comunei Ion Creanga aprobat prin

H.C.L nr.61 din 31.10.2012.
Luand act de avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului local .
In temeiul dispozitiilor art. 36 , alin.(l) si ale ar1.45 din Legea nr. 215 12001 a
admnistratiei publice locale , republicata cu modillcarile si completarile ulterioare :

HOTARA$TE:

Art.

1 Se aproba presedinte de sedinta pentru umatoarele 3 luni : iunie , iulie ,.

August 2015

,

domnul consilier Nild Liviu

.

Art. 2. Secretarul comunei, va comunica prezenta institutiilor si persoanelor

Avizat ptr legalitate
SECRETAR

NITA MIHAELA
0u

interesate

