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M I N U T A  

 
 

Sedintei  extraordinare a  C.L. din data de 13.03.2019 , ora 16,00. 
 
 
 La  lucrarile  sedintei  au  fost  prezenti  14 consilieri  locali din  totalul de 15 . 
 Consiliul  local  a  adoptat  urmatoarele  hotărâri: 
 

1.   Hotărârea  nr. 19 privind privind acordarea  titlului de  CETĂȚEAN DE ONOARE 
al comunei Ion Creangă , Preot  Tiberiu  Roșu. 
Initiator : Primar , Ing. Prichici  Petrica . 
Temei  legal :  
-     Statutul  comunei Ion Creanga aprobat  prin  H.C.L  nr. 24  din 30.05.2015  , 
-Regulamnetului privind acordarea titlului de cetăţean de onoare al comunei  Ion Creanga aprobat prin 
H.C.L nr. 40 din 16.05.2018   
-     Legea nr.393/28.09.2004 privind Statutul alesilor locali,cu modificarile  si completarile  ulterioare;   
- Legea nr.  215 / 2001 a  admnistratiei  publice  locale  , republicata  cu  modificarile  si  completarile   

ulterioare . 
-  Legea  nr. 544 / 2001  privind  liberul  acces  la  informatiile  de  interes  public; 
- Legea nr. 52/ 2003 privind  transparenta  decizionala  in  administratia  publica ; 
 

Hotararea  a  fost  adoptata  in  unanimitate  de consilierii  prezenti . 

 
2.   Hotărârea  nr. 20privind introducerea în domeniul public a investiției „Alimentare  cu  apă  
potabilă  , rețea  de  canalizare  si stație  de epurare  in  comuna  Ion Creangă  , jud.  Neamț “ 
Initiator : Vcieprimar ,Nastase  Neculai . 
Temei  legal :  

- Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 7015  din 08.08.2018  încheiat între 
Comuna  Ion Creangă   și executant;  

- Hotărârii  nr. 75 din 23.08.2018 prin care  se  ia  act de  receptia  la  terminarea  lucrarilor  pentru  
obiectivul de  investitie   “Alimentare  cu  apa  potabila , retea de  canalizare si  statie  epurare  in  
Comuna  Ion Creanga  , jud.  Neamt “ , 

-  H.G nr.548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru inventarul bunurilor care alcătuiesc 
domeniul public al oraselor, municipiilor şi judeţelor;   

- Legii nr. 213/1998 privind bunurile  proprietatea publică cu modificările  și  completările  
ulterioare ;  

- Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată,  cu modificările  și  
completările  ulterioare ;  

-   art. 17, art. 18, art. 21, până la art. 24 și art. 41 din Legea nr. 241/2006, privind serviciile publice 
de alimentare cu apă și canalizare, republicată, cu  modificarile  si  completarile  ulterioare ; 

- Legea nr.  215 / 2001 a  admnistratiei  publice  locale  , republicata  cu  modificarile  si  
completarile   ulterioare . 

- Legea  nr. 544 / 2001  privind  liberul  acces  la  informatiile  de  interes  public; 
- Legea nr. 52/ 2003 privind  transparenta  decizionala  in  administratia  publica ; 

 
Hotararea  a  fost  adoptata  in  unanimitate  de consilierii  prezenti . 

 
 



 
 
 
3.   Hotărârea  nr. 21 privind  revocarea   H.C.L  nr.9 din 31.01.2019   privind   aprobarea  
concesionării  prin  încredințare  directă  a  terenului neproductiv  folosit  ca  pășune , din  parcela  
Zdravăn – Recea  în  suprafată  de 11,13  ha , aparținând  domeniului  public  și  privat  al  comunei  
Ion Creangă , județul  Neamț . 
Initiator : Vcieprimar ,Nastase  Neculai . 
Temei  legal :  
 
-adresa cu  nr. 1605  /  22.02.2019  a  Institutiei  Prefectului  - jud.  Neamt , privind  procedura  prealabila  
la  H.C.L  nr. 9 din 31.01.2019 privind   aprobarea  concesionării  prin  încredințare  directă  a  terenului 
neproductiv  folosit  ca  pășune , din  parcela  Zdravăn  – Recea  în  suprafată  de 11,13  ha , aparținând  
domeniului  public  și  privat  al  comunei  Ion Creangă , județul  Neamț. 
 - art. 9 din  O.U.G nr. 34 / 2013  privind  organizarea , administrarea si  exploatarea  pajiștilor  
permanente  și  pentru  modificarea  și  completarea  Legii  fondului  funciar  nr. 18 / 1991 . 
- H.G  nr. 1064  / 2013  prividn  aprobarea  Normelor  metodologice  pentru  aplicarea  prevederilor  OUG  
nr.  34/ 2013  privind  organizarea  , administrarea   si exploatarea  pajistilor  permanente  si  pentru  
modificarea  si  completarea  Legii  fondului  funciar  nr. 18/ 1991 . 
 -Ordinul  comun  al  ministrului  agriculturii  si  dezvoltarii  rurale  si  al  ministrului  dezvoltarii  
regionale  si a dministratiei  publice  nr. 407/ 2051 / 2013  pentru  aprobarea  contractelor  - cadru de  
concesiune  si  inchirere  a  suprafetelor  de  pajisti  aflate  in  domeniul  public/ privat  al  comunelor , 
oraselor  , respectiv  al  municipiilor  , cu  modificarile  si  completarile  ulterioare . 
- Legii nr. 287/ 2009  privind  Codul  civil , republicata , cu  modificările  și  completările  ulterioare . 
- Legea  nr. 227 / 2015  privind  Codul  fiscal , cu  modificarile  si  completarile  ulterioare ,   
- Legea  nr. 554/ 2004  a  a  contenciosului  administrativ  , cu  modificarile  si  completarile  ulterioare  
- Legea  nr. 544 / 2001  privind  liberul  acces  la  informatiile  de  interes  public; 
-Legea nr.  215 / 2001 a  admnistratiei  publice  locale  , republicata  cu  modificarile  si  completarile   
ulterioare . 
-Legea  nr. 544 / 2001  privind  liberul  acces  la  informatiile  de  interes  public; 
-Legea nr. 52/ 2003 privind  transparenta  decizionala  in  administratia  publica ; 
 

Hotararea  a  fost  adoptata  in  unanimitate  de consilierii  prezenti . 

 
 

 
SECRETAR  COMUNA  

NITA  MIHAELA 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ROMANIA 
 JUDETUL  NEAMT 
 PRIMARIA COMUNEI  ION  CREANGA 
 NR. 2215  din 13.03.2019 
 
 

PROCES – VERBAL 
 
 
 Incheiat   astazi  13.03.2019 in  cadrul  sedintei extraordinare a Consiliului  local al  comunei  Ion 
Creanga, care  se  tine  in  localul  acestuia  si  a  fost  convocata  prin dispozitia  primarului  nr.62 
din 10.03.2019; 
  In urma  apelului  facut  de  doamna  secretara ,  la  sedinta  participa  un  numar   de  14 consilieri  
din  totalul  de  15 , absent  domnul  Chelaru  Constantin . 
 Domnul  presedinte de  sedinta Niță Liviu , conduce   lucrarile de  astazi  ale  sedintei. 
      Inainte  de  a  anunta  ordinea  de  zi , se intreaba  daca   sunt  opinii   asupra  procesului -  
verbal  de  la  sedinta ordinara  a  Consiliului  local   din  data   de  27.02.2019   . 
      Nu  sunt  opinii   asupra  procesului  verbal , care  a  fost  pus  la  dispozitia  consilierilor  locali  
de  catre  doamna  secretara   inainte  de  a incepe  sedinta  si  care  a  fost  aprobat  in  unanimitate  
de voturi  de  consilierii  prezenti . 
   In continuare  domnul  presedinte  de  sedinta  da  citire  proiectului  ordinei   de  zi : 
1. Proiect de hotărâre   privind   acordarea  titlului de   „ CETĂȚEAN DE  ONOARE „ al  comunei  
Ion Creangă  , Preot  Tiberiu  Roșu .   
2. Proiect  de   hotarareprivindintroducerea  în  domeniul  public  a  investiției   
 „ Alimentare  cu  apaă  potabilă , rețea  de  canalizare  și   stație  de  epurare  în  comuna  Ion 
Creang , județul  Neamț „ 
3.  Proiect  de   hotarareprivindrevocarea H.C.L  nr. 9 din 31.01.2019 privind   aprobarea  
concesionării  prin  încredințare  directă  a  terenului neproductiv  folosit  ca  pășune , din  
parcela  Zdravăn  – Recea  în  suprafată  de 11,13  ha , aparținând  domeniului  public  și  privat  
al  comunei  Ion Creangă , județul  Neamț . 
4. Intrebări şi  interpelări. 
    Se  intreaba  daca  mai  sunt  si  alte  probleme de  inclus  in  ordinea  de  zi . Nu  mai  sunt  . 
Se  supune  la  vot  ordinea  de  zi si  se  aproba   in  unanimitate  de  voturi  de  catre  consilierii  
prezenti  
    In  continuare  domnul  presedinte  de  sedinta   prezinta   primul  punct  al  ordinei  de  
zi:Proiect de hotărâre   privind   acordarea  titlului de   „ CETĂȚEAN DE  ONOARE „ al  comunei  
Ion Creangă  , Preot  Tiberiu  Roșu .   
    Doamna  secretara  mentioneaza ca propunerea  s-a  facut  ca  urmare  a  faptului  de  vestea  
primită din  partea  Academiei  Române , personal  din  partea  excelenței  sale domnul  Ioan  
Aurel  Pop,președintele  Academiei  Române ,  din  care  aflăm ,  că  un  locuitor  al  Comunei  
Ion Creangă  dar  și  slujitor  al  Bisericii , din  satul  Stejaru  ,  părintele Tiberius  Roșu,   se  
bucură de  o  apreciere  deosebită  din  partea  acestui  înalt  forum  al  culturii  noastre  
românești , prin  distincția  primită „ MAGDA  CUM  LAUDE”   pentru  activitatea  deosebită  
desfășurată  în  acest  domeniu  de cultură  și  cercetare . 
Se  intreaba  daca doreste  cineva  sa  discute  pe  marginea  proiectului  de  hotarare .Nu  doreste  
nimeni . 
 Se  supune  la  vot   si  hotararea  a  fost  adoptata  in  unanimitate  de consilierii  prezenti . 
 In  continuare  domnul  presedinte prezinta  proiectul  nr. 2  de pe  ordinea  de  zi :Proiect  de   
hotarareprivindintroducerea  în  domeniul  public  a  investiției   „ Alimentare  cu  apă  potabilă , 
rețea  de  canalizare  și   stație  de  epurare  în  comuna  Ion Creang , județul  Neamț „ 



 
 
Se  intreaba  daca doreste  cineva  sa  discute  pe  marginea  proiectului  de  hotarare . Nu   doreste  
nimeni  
    Se  supune  la  vot   si  hotararea  a  fost  adoptata  in  unanimitate  de consilierii  prezenti . 
  In  continuare  domnul  presedinte  trece  la  urmatorul  punct  al  ordinii  de zi :. Proiect  
de   hotarareprivindrevocarea H.C.L  nr. 9 din 31.01.2019 privind   aprobarea  concesionării  prin  
încredințare  directă  a  terenului neproductiv  folosit  ca  pășune , din  parcela  Zdravăn  – Recea  
în  suprafată  de 11,13  ha , aparținând  domeniului  public  și  privat  al  comunei  Ion Creangă , 
județul  Neamț . 
Doamna  secretara  mentioneaza „  greseala  este  a  mea , deoarece  nu  am  fost  atenta „ la  faptul  
ca  islazul  comunal  din  proprietatea  privata  se  inchiriaza  prin  incredintare  directa , iar  islazul  
comunal  din  proprietatea  opublica  se  concesioneaza  in  conditiile  legii  prin  licitatie  , prioritate  
au  formele asociative , drept  pentru  care  se  impune  revocarea  hotararii  emise . 
Se  intreaba  daca doreste  cineva  sa  discute  pe  marginea  proiectului  de  hotarare . Nu   doreste  
nimeni  
 Se  supune  la  vot   si  hotararea  a  fost  adoptata  in  unanimitate  de consilierii  prezenti . 
  In  continuare  domnul  presedinte  trece  la  punctul  patru   al  ordinii  de zi :Intrebări şi  
interpelări.    Domnul  presedinte  de  sedinta  prezinta  cererea Pr.  Rosu  Tiberiu ,  prin  care  
solicita sa  sprijinim   Parohia  Stejaru  în  vederea  finalizării  proiectelor  propuse  a  se  realiza  in  
anul 2019  prin  sustinerea  cu  suma  de bani  necesara  realizarii  acestor  evenimente ,  16.000  lei 
pentru  bust Pr. Evmenie  si 30.000  lei  ptr.  sfintirea  Așezământului  Social- Filantropic , biroul  
parohial , Troița , Icoana  Maicii  Domnului- Grădinăreasa , bustul Pr. Evmenie  , s.a.m.d.  
  Se  supune  la  vot  si  toti consilierii  , aproba  in  principiu  , urmand  ca  la  aprobarea  bugetului  
local ,  în  funcție  de sumele alocate , să se  dispună   si   repartizarea  sumelor  in  functie  de  
necesitati  si  puterea  noastra  de  sustinere , a  proiectelor  parintelui  de  la  Biserica  din  satul  
Stejaru . 
Se  intreaba  de  domnul  presedinte  de sedinta  cine  mai doreste  sa  se  inscrie  la  cuvant. 
Se  da  cuvantul  domnului  Ulianu  Liviu , as  dori  sa  stiu  cand  se  vor  realiza  bransamentele  
la  reteaua  de  apa  si  canalizare . 
 Domnul  viceprimar  ii  raspunde ca  se  lucreaza  la  predarea  investitiei  de  apa  si  canal  catre  
APAVITAL – Iasi si  ocazie  cu  care  se  vor  realiza  si  bransamentele  respective  . 
Domnul  presedinte  de  sedinta  intreaba  daca  este  posibil  pentru  gasirea  unei  locatii  pentru  
deschiderea  unei  farmacii  in  Ion Creanga  , motivat  de  aceea  ca  pentru  deplasarea  la  Roman  
ptr. a  cumpara   medicamente  este  si  departe  si  costisitor . 
Domnul  presedinte  intreaba  daca  doreste  cineva  sa  mai  discute :Nu mai doreste  nimeni .  
   Domnul  presedinte  de  sedinta  declara  inchise  lucrarile  de  astazi  ale  sedintei . 
   Drept  pentru  care  s- a  incheiat  prezentul  proces- verbal. 
 
 PREŞEDINTE  DE ŞEDINTA                                                           INTOCMIT 
 CONSILIER                                                    SECRETAR  
 NASTASE  NECULAI                                                                          NIȚĂ   MIHAELA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ROMANIA 
 JUDETUL  NEAMT 
 PRIMARIA COMUNEI  ION  CREANGA 
 NR. 2216  din 13.03.2019 
 
 
 

PROCES-VERBAL 
 

 
 
     Incheiat  astazi  13.03.2019 
     S-a  procedat  astazi  data de  mai  sus  la  afisarea  procesului – verbal   al   sedintei 
extraordinare a Consiliului  local al  comunei  Ion Creanga ,care  s-a  tinut  in  data de 
13.03.2019,  ora 16,00  la sediul  primariei  comunei  Ion Creanga . 
     Drept  pentru  care  s-a  incheiat  prezentul  proces- verbal  si  drept  pentru  care  semnam  
astazi  13.03.2019 . 
 
 
 
 
 

SECRETAR 
NITA  MIHAELA 

 
 
 

Martori : 
Bulgariu  Maria ………………………….. 

Chelaru  Elena – Florentina …………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


