ROMANIA
JUDETUL NEAMT
COMUNA ION CREANGA
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA
NR.56 DIN 23.11.2015

Privind rectificarea bugetului local al Comunei Ion Creangl

Consiliul local

al

comulrei Ion Creangajudetul Neamt

Examinand:

-

adresa AJFP Neamt nr. 40.864 / 03. I I .20

-

adresa AJFP

la nr.9668 din 03. | 1.2015

I

5

inregistrata la plin.raria comunei Ion Creanga

;

Neamt nr.41593 din 06.11.2015 inregistrata la nr.9933 din 06.11.2013 la
primaria comunei Ion Creanga ;
- adresa nr. 2876 din 09.1 1.2015 a Scolii Girnnaziala Comuna lon Creanga prin care solicita
suplimentarea sumelor acordate pentru decontarea abonamentelor la si de la scoala a
cadrelor didcatice si auxiliare aferente lunilor septembrie , octornbrie si decernbrie 2015 ;
- Hotararea Consiliului Judetean Nearnt nr'.239 din 11.11.2015 privind repanizarea pe
unitati administrativ teritoriale a sulnelor defalcate din unele venituri ale bugetului de
stat pe anul 2015 ;
- adresa nr.20.216 i 11.11.2015 a C.J.Neamt iuregistrata la nr. 10.184 / 12.11.2015 la
primaria comunei Ion Creanga ;
- Actul aditional nr. I la Contractul de finantare nr. 142551 07.09.2015 pentru finatarea
obiectului de investitii : Modernizare retea de drumuri stradale in comuna lon Creanga,
judetul Neamt,
- Adresa prinialiei conrunei lon Creanga nr. 10.213/ l1.l1.2015 plin care s-a solicitat
decontarea lucrarilo| executate si neachitate la obiectivul de investitie: N4odernizare letee
dedrurnuri stladale in comuna lon Creanga, judetul Neanrt, in suna de251.-113,7l lei .
Avand in vedere :
- Expunerea de motive nr. I 0.175 din I 1 .l 1.201 5 a Primarul cornunei lon Creanga care
sustine rectificarca bugetului local al cornunei Ion Creanga .
- Referatul nr. 10.176 din ll.ll.2015al d-nei Ec. SegneanLr Rodica , consilier financiar

-

contabil

.

Bugetul local al Cornunei Ion Cleanga aprobat pentru anul 2015, prin H.C.L. nr. I din
l5 cu n.rodificarile si conrpletarile ulterioare .
- Legea nr.273 /2006 a finantelor publice locale, repLrblicata cu modificarile, si
completarile ulterioare
- Legea nr. 186/2014 abLrgetului destat pentru anul 2015.
Luand act de avizul favorabil al comisiilor de specialitate ale Consiliului local ;
In teneiul d ispozitiilol art.36 alin(4) lit."a",an.45,alin(2),lit"a" si alean.l l5 alin (l),lit."b"din
Legea administra{iei publice locale nr.2 I 5i200 1 ,repub licata,cu modificarile si completarile ultelioare
29.0 I .20

FIOTARA$TI

:

l

Se aproba lectificalea bugetului local al comunei lon Cleangi pcntru anLtl 2015
,con forrn anexei la prezenta.
AltJ Prinrarul comunei Ion Creangi . judeful Neamt , plin compartillentele din cadrul
aparatulili de specialitate va asigura aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotirAri.
Art.3 Secletalul comunei va conrunica prezenta institufiilor si persoanelor interesate

Art.

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSIIlI€R
PETROSANIJ IOAN

Contrasemneaza ptr. Legalitate

SECRETAR

NITA MIHAELA

.,,

LiLl

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
COMUNAION CREANGA
CONSILIUL LOCAL

HOTARA.REA
NR.57 DIN 23.11.2015

Privind alegerea unui nou presedinte de sedinta
pe urmatoarele 3 luni : decembrie 2015, ianuarie, februarie 2016
domnul consilier Stoica Vasile.

Consiliul local al comunei Ion Creanga,judetul Neamt ;
Examinand referatul nr.9109 din 22.10.2015 precum si Expunerea de motive nr.9108
din 22.102015 a primarului comunei Ion Creanga .
Avand in vedere prevederile ar1.35 din Legeanr. 2I5 12007 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 ar1. 36 , alin.(l) si ale art. 45 din Legea nr. 215 12001 a
admnistratiei publice locale , republicata cu modificarile si completarile ulterioare :

HOTARASTE:

Art.

1

Se aproba presedinte de sedinta pentru umatoarele 3 luni

ianuarie , februarie

20i6,

:

decembrie 2015,

domnul consilier Stoica Vasile

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

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONS

PETROSANU

interesate

Contrasemneaza ptr. Legalitate

SECRETAR

OAN

NITA MIHAELA

':1'.

ROMANiA
JUDETUL NEAMT
COMUNA ION CREANGA
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA
NR. 58 DIN 23.11.2015
pentru constituirea dreptului de proprietate pentru tercnul aferent locuintei

Consiliul local al comunei Ion Creangi,judetul NeamJ;

-

ExaminAnd :
Cererea numitei Bancu

M. Ana si Bancu Gh. Gheorghe ( decedat ) inregistrata la nr.38/
.2014 , don.riciliata in satul Ion Creanga , str'. Salc6mului , nr. 13 , comuna Ion Creanga
,jud. Neamt, solicita constituirea dreptului de proprietate pentru suprafata cumparata de la
C.A.P si in baza autorizatiei de construire nr. 1528 din 18 iulie 1973 atribuirea in
proprietate a terenului in suprafata de 400 mp ocupat cu locuinta proprietate personala
sinlata intre vecinii : N: mostenitorii Miron Gh. Constantin ; E= Filimon Maria ; S : Strada
Salcamului , V: Podaru lon si Gabriela.
- Cererea nurnitilor Ciurea V. Ioan si Ciurea Maria domiciliati in satul Ion Creangd ( comuna
Ion Creangd ) str. Stefan cel Mate ,nr.7,jud. Neam! prin care solicita eliberarea titlului de
proprietate pentru imobilul teren aferent locuintei proprietate personala situata in satul Ion
Creanga , str. Arinului , nr.57 , comuna lon Creanga , jud. Neamt . Terenul aferent
constructiilor in suprafata de 716 mp este confom Contractului de intretinere nr.541 din
22 febrtarie 1983, autentificat la Notariatul de stat local Roman si a planului de situatie
intocmit - l7 itrnie 2014, este situat intre unndtoarele vecindtd{i:N: Drum judetean D.C
207 D;E: DC 50836 ; S= most. Ciurea Vasile ;V: Drum satesc .
- Referatul intocmit de compartimentul de specialitate al primarului comunei , inregistrat la
nr.9065 din 20.10.2015 ,
- Expunerii de motive a primarului comunei, inregistratd la nr.9066 din 20.10.2015.
Avand in vedere prevederilor art.36, alin.(2) si alin.(6) din Legea nr. 18/ l99l a fondului
funciar, republicata cu modificarile si completarile ulterioare .
Luand act de avizul favorabil al comisiilorde specialitate ale Consiliului local,
in temeiul dispoziliilor ar1.36,alin.(9) , art.45,alin.(1) 9i ale art. 115 alin.(t) lit...b',, alin.(3) din
Legea nr 215/200I privind administra{ia publica locala , republicata, cu niodificarile si completarile
ulterioare:
3 1.01

HOTARASTE:

Art,l- Se aprobi constituirea dreptului de proprietate pentru terenul aferent locuintei ,
confonn art.36, alin.(2), (3) si alin.(6) din Legea nr. 18/ 1991 republicata privind fondul fulciar,
conform anexei nr. 1 ce face parte integranta din prezenta.
Art.2. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari, se insarcineaza compaftimentul de
specialitate al prin.rarului comunei Ion Creanga .

Art.3

Secretarul comunei va comunica prezenta instituliilor

PRESEDINTE DE SEDTNITA

si

persoanelor interesate

Contrasemneaza ptr. Legalitate

SECRETAR

IOAN

NITA MIHAELA
'

t,i.r
I

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
COMTINA ION CREANGA
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA
NR. 59 DIN 23.11.2015

privind aprobarea platii arendei pentru anul 2015 a terenului agricol
proprietate privata a Comunei Ion Creanga.
Consiliul local al comunei Ion Creanga , jud. Neamt ;
Avand in vedere referatul nr. 1413 din 01.09.2015 al d-nei Morarescu Maria , consilier
in cadrul compartimentului impozite si taxe locale, a expunerii de motive a primarului
comrurei atnr.7472 din 01.09.2015
Tinand seama de prevederile afi. 6, capitolul Y , Nivelul arendei, modalitati si termene
de plata a contractelor de arenda inregistrate in registrul special , precum si de H.C.L.
nr.107 127.11.2007 privind prelungirea contractelor de arenda si H.C.L. nr.29din
21.04.2012 .
Avand in vedere Hotararea Consiliului Judetean Neamt nr. 220 din 12.12.2014 privind
stabilirea preturilor medii ale produselor agricole , necesare evaluarii in lei a arendei
achitate in natura , valabile pentru anul 2015 ;
Tinand seama de amendamentul adus in cadrul sedintei ordinare la proiectul de
hotarare cu acordul initiatorului de propriect si aprobat in unanimitate de voturi de
consilieri.
Luand act de prevederile Legii w.7112017 pentru punerea in aplicare a Legii nr.287 I
2009 privind Codul civil , ale Legii ff.52 12003 privind transparenta decizionala in
administratia publica .
Luand act de avizul favorabil al comisiilor de specialitate ale Consiliului local.
In temeiul dispozitiilor art.36, alin.(2) , lit."b" si,,c" ,ale alin.(9), ar1.45 si ar1. 115,
alin.(1),lit"b" din Legea nr.2151 2001a administratiei publice locale, republicata cu
modificarile si completarile ulterioare:

HOTARASTE:
Art.

l

Se modifica plata arendei pentru anul 2015, an calamitat agricol , pentru
terenul agricol arendat la 50% din cantitatile stabilite conform contractului de
arendare , astfel :
a) a terenului proprietate privata a comurei Ion Creanga , echivalentul in lei a 300
kg grau pentru l(unu) ha teren arabil valorificat la un pret de 0,5 tei/ke,
adica 150 lei Ron pentru I (unu) ha teren arabil .
b) Se aproba plata arendei pentru anul 2015 , a terenului arendat proprietatea
privata a comutei Ion Creanga pentru I (untt) ha teren pusune 31 lei Ron pentru
l(unu ha leren pasune
Art. 2 Compartimentul contabilitate , impozite si taxe locale vor aduce la indeplinire
prevederile prezentei.
Art.3 Secretarul comunei va comunica prezenta institutiilor si persoanelor interesate.

)

PRESEDINTE DE
CONS
PETROS

DINTA

Contrasemneaza ptr. Legalitate

SECRETAR

NITA MIHAELA

'\.r-

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
COMLTNA ION CREANGA
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA

NR.60 DrN

23.11.2015

pentru aprobarea Devizului general actualizat al obiectivului de investitii :Alimentare cu
apa potabila , canalizare si statie epurare in cornuna Ion Creanga,jud. Neamt.

Consiliul local al comunei Ion Creangi, iudetul Neaml;
ExaminAnd expunerea de motive a primarului comunei , inregistra6 la nr. 10.031 din
09.1 l.2015, referatul intocmit de compartimentul de specialitate al prirnarului comunei ,
inregistrat la nr. 10.034 din 09.11.2015.
Tinand seana de contractul de lucrari nr. 7557 din 03.09.2015 incheiat pentru obiectivul de
investitie : Alimentare cu apa potabila , canalizare si statie epurare in comuna Ion Creanga ,
jud. Neamt cu o valoare de 9.822.004,88 lei .
Avand in vedere Actul aditional la contractul de finantare nr. 14.256 din07.09.2015.
inregistrat la primaria comunei Ion Creanga la nr. 9930 din 06.11.2015 , avand ca obiect "
Alimentare cu apa potabila , canalizare si statie epurare in comuna lon Creanga ,jud. Neant "
Tinand seama de prevederile :
-O.U.G nr.28 12013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala aprobata prin
Legea nr.89l 2015, cu modificarile si completarile ulterioare ;
- art. 8 alin.(3), art. l1 alin.(14) lit.'b", "c" din Ordinul viceprim- ministrului , ministrului
dezvoltarii regionale si a dministratiei publice nr. 1851 / 2013 , cu modificarile si completarile
ulterioare, de aprobare a Normelor Metodologice pentru penerea in aplicare a prevederilor
OUG nr. 281 2013 :
-aft.44alin.(1) din Legea nr.2731 2006 cu privire la finantele publice locale, cu modificarile

si completarile ulterioare ;
- prevederile H.G nr.363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiectivele
finatate din fonduri publice;
Luand act de avizul favorabil al comisiilorde specialitate
in temeiul dispoziliilor ar1.45,alin.(1) si (3) 9i ale art. 115 alin.(1) lit."b" din Legea nr 21512001
privind administraJia publica locala , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

:

HOTARA$TE:

Art.l-

Se aprob5 Devizului general actualizat dupa incheiaerea contractului de achzitie
publica pentru obiectivul de investitii :Alimentare cu apa potabila , canalizare si statie epurare
in comuna Ion creanga,jud. Neamt, conform anexei care face pade integranta din prezenta.

{ql!

Secretaml comunei va comunica prezenta instituliilor

PRESEDTNTE DE SEDIN IA

si persoanelor

interesate

Contrasemneaza ptr. Legalitate

SECRF,TAR

NITA MIHAELA

