
ROMANIA 
JUDETUL  NEAMT 
 PRIMARIA COMUNEI  ION  CREANGA 
 NR. 3472  din 19.04.2019 
 

 

M I N U T A  

 

Sedinteiordinare a  C.L. din data de 19.04.2019 ,ora 14,00 

 

 La  lucrarilesedintei  au  fostprezenti  15consilierilocalidintotalul de 15 . 
Consiliul  local  a  adoptaturmatoarelehotărâri: 
 

1.Hotărârea  nr. 27 privindincetareaContractului   de  inchirierelocuinta nr. 7057  din 02.12.2010  ,                

construite  in  Ion Creanga  de  catreAgentiaNationalapentrulocuinte , destinatetinerilor  si  familiilor  in  

varsta  de  pana  la  35  ani . 

Initiator :Primar , Ing. PrichiciPetrică. 
Temei  legal :  
- Legii  nr.  114/ 1996 , republicată – Legealocuinţei , cu  modificarilesicompletarileulterioare ;  
- Legii  nr. 213/ 1998  privindbunurileproprietateapublică  , cu  modificărileşicompletărileulterioare ,  
- H.G nr. 592 / 10.05.2006   privindmodificareaşicompletareaNormelormetodologicepentrupunerea  in  

aplicare  a  prevederilorLegii  nr. 152/ 1998 privindinfiinţareaAgenţieiNaţionalepentruLocuinţe , 
aprobateprin  H.G.  nr. 962/ 2001; 

-  H.C.L.  nr.  81 /29.10.2009  privindaprobareaCriteriilorpentrustabilireaordinii  de prioritate  in  
solutionareacererilor  de  locuintesi  in  repartizarealocuintelorpentrutineri , destinateinchirierii  in  
comuna  Ion Creanga , jud.  Neamt , cu  modificarilesicompletarileulterioare ;    

- H.C.L.  nr. 82 /29.10.2009  privindaprobareaRegulamentuluiprivindcadrul , 
modalitateasisolutionareacererilor de  atribuire  a  locuintelorpentrutinericonstruiteprin  ANL , 
administrarea , exploatarea  , inchiriereaacestora  cu  modificarilesicompletarileulterioare ; 

-  H.C.L.  nr. 63 / 2010  privindaprobareaContractului  - cadru de  inchiriere  , a  chirieisi  a  
altorreglementariprivindlocuintele ANL . 

- Legea nr.  215 / 2001 a  admnistratieipublicelocale  ,republicatacumodificarile  si  
completarileulterioare . 

- Legea  nr. 544 / 2001  privindliberulacces  la  informatiile  de  interes  public; 
- Legea nr. 52/ 2003 privindtransparentadecizionala  in  administratiapublica ; 
 

Hotararea  afostadoptata  in  unanimitate  de consilieriiprezenti . 

 

2.Hotărârea  nr.28 privind  aprobarea  rezilierii  Contractului  de concesiune nr. 1262 din 

09.02.2017 .  

Initiator :Primar , Ing. PrichiciPetrică. 
Temei  legal :  

- H.C.L  nr. 19 din 27.02.2017  privindaprobareaContractului  de concesiune nr. 1262 din 
09.02.2017 . 

- Contractul de concesiune  nr. 1262  din 09.02.2017 ; 
- Legea  nr. 213 / 1998  privindbunurileproprietatepublica ,cumodificarile  si  

completarileulterioare ,  
- Legea  nr. 287/ 2009  - Codulcivil ,cumodificarile  si  completarileulterioare ;  
- Legeacontabilitatii  nr. 82/ 1991, republicatacumodificarile  si  completarileulterioare  . 
- Legea nr.  215 / 2001 a  admnistratieipublicelocale  ,republicatacumodificarile  si  

completarileulterioare . 
- Legea  nr. 544 / 2001  privindliberulacces  la  informatiile  de  interes  public; 
- Legea nr. 52/ 2003 privindtransparentadecizionala  in  administratiapublica ; 

 

Hotararea  afostadoptata  in  unanimitate  de consilieriiprezenti . 

 



3.   Hotărârea  nr.29privindaprobareabugetului   local  al Comunei  Ion Creangapentruanul  2019.   

Initiator :Primar , Ing. PrichiciPetrică. 
Temei  legal : 
-   adresa nr. 5561 din 21.03.2019  a  C.J. Neamtinregistrata  la  primariacomunei  Ion Creanga  la  nr. 
2528 sin 22.03.2019 ; 
- adreseleAdministratieiJudetene  a  FinantelorPubliceNeamt  nr.7078 din 25.03.2019  inregistrata  la  nr. 
2635  din  26.03.2019   si nr.  8393 din 08.04.2019 inregistrata  laPrimariacomunei  Ion Creanga  la  nr. 
3032  din 09.04.2019  , prin  care  se  comunicapeunitati  administrative  -teritoriale ,  
repartizareasumelorpentruechilibrareabugetelor  locale , a  sumelor  defalcate  din  TVA  din  
impozitilpevenit , pentruechilibrareabugetelor  locale  , estimari  2020- 2022  ; 
 - Legeabugetului de stat  peanul 2019 , nr. 50 / 2019 ; 
- Legea  nr. 273 / 2006 privindfinantelepublice  locale  precumsipentrustabilireaunormasurifinanciare cu  
modificarielsicompletarileulterioare ; 
- Legeaeducatieinationale nr. 1/ 2011 cu  modficarilesicompletarileulterioare ; 
- H.G  nr. 169/ 2019  si  nr. 168/ 2019  privindcoeficientii  cost  standard  per/ elev / prescolarpentruanul 
2019 . 
- Legea  nr. 52 /2003  privindtransparentadecizionala  in  administratiapublica . 
- Legea nr.  215 / 2001 a  admnistratieipublicelocale  ,republicatacumodificarile  si  completarileulterioare 
. 
- Legea  nr. 544 / 2001  privindliberulacces  la  informatiile  de  interes  public; 
- Legea nr. 52/ 2003 privindtransparentadecizionala  in  administratiapublica ; 
 

Hotararea  a  fost  adoptata  in  unanimitate  de consilierii  prezenti . 

 
4.   Hotărârea  nr.  30Privind aprobarea  utilizarii  drumurilor  comunale pentru  acces  la  

balastiera «  pct. Zdravan  « perimetrul Ion Creanga  2 ,de  catre S.C  JASMINE FASHION SRL . 

Initiator :Primar , Ing. PrichiciPetrică. 
Temei  legal : 

- O.G. nr. 43/ 1997 privind  regimul drumurilor  cu  modificarile  si  completarile  ulterioare ,  
- OUG nr. 195/2002 privind  circulatia  pe drumurile  publice  cu  modificarile si completarile 

ulterioare ,  
- Normelor  de aplicare  a OUG  nr. 195/ 2002 aprobate  prin  H.G nr. 85/2003  ,  
- Ordinul  Ministrului Transporturilor nr. 48/1998 pentru aprobarea Normelor privind amplasarea 

şi exploatarea balastierelor din zona drumurilor şi a podurilor;  
- H.G. nr. 36/1996 - privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la formele privind exploatarea 

şi menţinerea în bună stare a drumurilor publice, cu modificările ulterioare ; 
- Legea nr.  215 / 2001 a  admnistratieipublicelocale  ,republicatacumodificarile  si  

completarileulterioare . 
- Legea  nr. 544 / 2001  privindliberulacces  la  informatiile  de  interes  public; 
- Legea nr. 52/ 2003 privindtransparentadecizionala  in  administratiapublica ; 

 
Hotararea  a  fost  adoptata  in  unanimitate  de consilierii  prezenti . 

 

5.   Hotărârea  nr. 31  privind aprobarea  utilizarii  drumurilor  comunalepentru  acces  la  

balastiera «  pct.Basta  veche  « perimetrul  Recea 3,  de  catre S.C  LASTRO  CONSTRUCT 

GENERAL SRL . 

Initiator :Primar , Ing. PrichiciPetrică. 
Temei  legal :  
- O.G. nr. 43/ 1997 privind  regimul drumurilor  cu  modificarile  si  completarile  ulterioare ,  
- OUG nr. 195/2002 privind  circulatia  pe drumurile  publice  cu  modificarile si completarile 

ulterioare ,  
- Normele de aplicare  O.U.G  nr. 195 / 2002  aprobate  prin  H.G nr. 85/2003  , 
-  Ordinul  Ministrului Transporturilor nr. 48/1998 pentru aprobarea Normelor privind amplasarea şi 

exploatarea balastierelor din zona drumurilor şi a podurilor;  
- HG. nr. 36/1996 - privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la formele privind exploatarea şi 

menţinerea în bună stare a drumurilor publice, cu modificările ulterioare ; 



- Legea nr.  215 / 2001 a  admnistratieipublice  locale  , republicata  cu  
modificarilesicompletarileulterioare . 

- Legea  nr. 544 / 2001  privindliberulacces  la  informatiile  de  interes  public; 
- Legea nr. 52/ 2003 privindtransparentadecizionala  in  administratiapublica ; 

 
Hotararea  a  fost  adoptata  in  unanimitate  de consilierii  prezenti 

 

6.   Hotărârea  nr.  32 privind aprobarea   Regulamentului privind  efectuarea  serviciului  de 

transport public  local cu  vehicule  speciale  destinate  serviciilor  funerare şi a caietului de sarcini. 
Initiator :Primar , Ing. PrichiciPetrică. 
Temei  legal :  

- Legea  nr. 92/ 2007    serviciilor  publice  de  transport  persoane ,   cu  modificarile  si  
completarile  ulterioare ; 

- Legea  nr. 328/ 2018  pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor de transport public local 
nr. 92/2007, 

- Ordinul  nr. 972/ 2007  pentru  aprobarea  Regulamentului – cadru  pentru  efectuarea  
transportului  public  local  si  a Caietului  de  sarcini  - cadru  al  serviciilor  de  transport  public  
local  

- Ordinul  nr.  207 / 2007  pentru  aprobarea  Regulamentului – cadru  de  acordare a  autorizatiilor  
d e transport in  domeniul  serviciilor  de  transport  public  local . 

- H.G  nr.  741 / 2016  pentru  aprobarea  Normelor  tehnice  si  sanitare  privind  serviciile  
funerare , inhumarea , incinerarea , transportul , deshumarea  si  reinhumarea cadavrelor  umane , 
cimitirele  , crematoriile  umane , precum si  criteriile  profesionate pe  care trebuie sa  le  
indeplineasca  prestatorii  de servicii  funerare si  nivelul  fondului  de  garantare . 

      - Legea nr.  215 / 2001 a  admnistratieipublice  locale  , republicata  cu  modificarilesicompletarileulterioare 
, 
      - Legea  nr. 544 / 2001  privindliberulacces  la  informatiile  de  interes  public; 
      - Legea nr. 52/ 2003 privindtransparentadecizionala  in  administratiapublica ; 
 
Hotararea  a  fost  adoptata  in  unanimitate  de consilierii  prezenti 

 
7.   Hotărârea  nr.  33privindaprobareaorganigrameişistatul de  funcţii  al  aparatului  de 

specilaitate  al  primaruluicomunei  Ion Creanga , judeţulNeamţ . 

Initiator :Primar , Ing. PrichiciPetrică. 
Temei  legal :  

- Legea nr. 188/ 1999  privind  Statutul  funcţionarilor  publici  , republicata  cu  modificarile si  
completarile  ulterioare . 

- Hotararea de  Consiliu  Local  nr. 4 din 16.02.2015 privind  aprobarea  organigramei şi statul de 
funcţii al aparatului de specialitate al  primarului  comunei  Ion Creanga , avizata  ANFP   sub  nr. 
284/ 2015  ,  

- H.C.L  nr. 1  din  31.01.2018privind  aprobarea   organigramei  şi  statul de  funcţii  al  aparatului  
de specilaitate  al  primarului  comunei  Ion Creanga , judeţul  Neamţ . 

- Legii  nr. 273/ 2006  privind  finantele publice locale  cu  modificarile  si  completarile  ulterioare   
- Legea - cadru nr. 153 / 2017  privind  salarizarea  personalului  platit  din  fonduri  publice ;   
- Legea nr.  215 / 2001 a  admnistratieipublice  locale  , republicata  cu  

modificarilesicompletarileulterioare . 
- Legea  nr. 544 / 2001  privindliberulacces  la  informatiile  de  interes  public; 
- Legea nr. 52/ 2003 privindtransparentadecizionala  in  administratiapublica ; 

 

Hotararea  afostadoptata  in  unanimitate  de consilieriiprezenti . 

 
SECRETAR  COMUNA  

NITA  MIHAELA 
 

ROMANIA 
 JUDETUL  NEAMT 



 PRIMARIA COMUNEI  ION  CREANGA 
 NR. 3473  din 19.04.2019 
 

PROCES – VERBAL 

 
Incheiatastazi  19.04.2019 in  cadrul  sedinteiordinare a Consiliului  local al  comunei  Ion Creanga, care  se  
tine  in  localul  acestuia  si  a  fost  convocata  prindispozitia  primarului  nr.80 din 14.04.2019; 
  In urma  apelului  facut  de  doamna  secretara ,  la  sedinta  participa  un  numar   de  15 consilieri  din  
totalul  de  15 . 
 Domnul  presedintede  sedintaNiță Liviu , conducelucrarile de  astazi  ale  sedintei. 
Inainte  de  a  anunta  ordinea  de  zi , se intreaba  daca   sunt  opinii   asupra  procesului -  verbal  de  la  
sedintaordinara  a  Consiliului  local   din  data   de  29.03.2019. 
      Nu  sunt  opinii   asupra  procesului  verbal , care  a  fost  pus  la  dispozitia  consilierilor  locali  de  catre  
doamna  secretara,inainte  de  a incepesedinta  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 privindîncetarea  Contractului de inchirierelocuinta  nr. 7057 din 02.12.2010 , 
construite  în  Ion Creangă  de către  Agenția  Națională  pentru  locuințe  , destinate   tinerilor și familiilor în  
vârstă de  până  la  35  ani . 
2. Proiect  de   hotarareprivind    aprobarea   rezilierii  contractului de concesiune  nr. 1262  din 
09.02.2017 . 
3.  Proiect  de   hotarareprivind    aprobarea   bugetului  local  al  comunei  Ion Creangă  pentru  anul 
2019.  
4.  Proiect  de   hotarareprivind    aprobarea  utilizării drumurilor comunale  pentru acces  la  balastieră  " 
pct. Zdravăn „ perimetrul  Ion Creangă 2 , de  către  S.C  JASMINE  FASHION  SRL . 
5.  Proiect  de   hotarareprivind    aprobarea  utilizării drumurilor comunale  pentru acces  la  balastieră  " 
pct.  Bașta  veche  „ perimetrul  Recea 3  , de  către  S.C   LASTRO  CONSTRUCT  GENERAL SRL . 
6.  Proiect  de   hotarareprivind  aprobarea  Regulamentului privind  efectuarea  serviciului  de transport  
public  local  cu  vehicule  speciale  destinate  serviciilor  funerare si a  caietului de  sarcini . 
7.Intrebări şi  interpelări. 
Se  intreaba  daca  mai  sunt  si  alte  probleme de  inclus  in  ordinea  de  zi.  Mai  sunt , in  plus  la  
ordinea  de  zi : 
8. Proiect  de  hotarare  pentru  aprobarea  organigramei si  statul de functii  al  aparatului  de  specialitate  
al  primarului  comunei  Ion Creanga , jud.  Neamt . 
    Se  intreaba  daca  mai  sunt  si  alte  probleme de  inclus  in  ordinea  de  zi . Nu  mai  sunt  . 
Se  supune  la  vot  ordinea  de  zi  completat si  se  aproba   in  unanimitate  de  voturi  de  catre  consilierii  
prezenti 
    In  continuare  domnul  presedinte  de  sedintaprezinta   primul  punct  al  ordinei  de  zi:Proiect de 
hotărâre privindîncetarea  Contractului de inchirierelocuinta  nr. 7057 din 02.12.2010 , construite  în  Ion 
Creangă  de către  Agenția  Națională  pentru  locuințe  , destinate   tinerilor și familiilor în  vârstă de  până  
la  35  ani , locuintafamilieidoamneiHululeiSimona . 
 Se  intreaba  daca doreste  cineva  sa  discute  pe  marginea  proiectului  de  hotarare .Nu   doreste  nimeni . 
Se  da  cuvantulpresedintilor  comisiilor  de specialitate ale  Consiliului  local ,  pentru a prezenta  avizele 
care  sunt  favorabile  proiectului  de  hotarare . Se  supune  la  vot   si  hotararea  a  fost  adoptata  in  
unanimitate  de consilierii  prezenti . 
In  continuare  domnul  presedinteprezinta  proiectul  nr. 2  de pe  ordinea  de  zi :Proiect  de   
hotarareprivind    aprobarea   rezilierii  contractului de concesiune  nr. 1262  din 09.02.2017 . 
 Se  intreaba  daca doreste  cineva  sa  discute  pe  marginea  proiectului  de  hotarare .Nu   doreste  nimeni . 
Se  da  cuvantulpresedintilor  comisiilor  de specialitate ale  Consiliului  local ,  pentru a prezenta  avizele 
care  sunt  favorabile  proiectului  de  hotarare . Se  supune  la  vot   si  hotararea  a  fost  adoptata  cu  14  
voturi  „pentru „ 1  vot  „ nu  voteaza „ 
In  continuare  domnul  presedinte  trece  la  urmatorul  punct  al  ordinii  de zi :Proiect  de   
hotarareprivind    aprobarea   bugetului  local  al  comunei  Ion Creangă  pentru  anul 2019. 
  Se  da  cuvantul  domnului  primar  sumele  alocate  sunt  de 74  milioane  lei  si  este  cel  mai  mare  
buget  de pana  acum si  as  dori  sa va  prezint  in  mare  reapartizarea  cheltuielilor , aproximative :  
targul de  la  Izvor  40.000  lei , de terminat ,Introducere  gaz  metan  studii  avize  281 mii lei , centru  



medical 11  milioane  lei ,  casa  sociala  Izvoru  8  milioanel  lei , cu  avem  toate  fondurile  acum 
,extindere  apa  si  canal  in  jur  de  110  milioane  lei , transport  balastru 206  mii  lei , 165  mii  lei  
decolmatat  parau  Recea , este  un  Program  foarte  greu  si  speram  sa-l  realizam . Mai  avem  de  
depus  proiectul  de asfaltare  a  resturilor  de strazi  ramase  neasfaltate , duap  care  taoteulitele  din  
comuna  vor  fi  asfaltate .  
Se  intreaba  daca doreste  cineva  sa  discute  pe  marginea  proiectului  de  hotarare .Nu   doreste  nimeni . 
Se  da  cuvantulpresedintilor  comisiilor  de specialitate ale  Consiliului  local ,  pentru a prezenta  avizele 
care  sunt  favorabile  proiectului  de  hotarare . Se  supune  la  vot   si  hotararea  a  fost  adoptata  in  
unanimitate  de consilierii  prezenti . 
In  continuare  domnul  presedinte  trece  la  punctul  patru   al  ordinei  de zi :Proiect  de   
hotarareprivind    aprobarea  utilizării drumurilor comunale  pentru acces  la  balastieră  " pct. Zdravăn „ 
perimetrul  Ion Creangă 2 , de  către  S.C  JASMINE  FASHION  SRL . 
Se  intreaba  daca doreste  cineva  sa  discute  pe  marginea  proiectului  de  hotarare .Nu   doreste  nimeni . 
Se  da  cuvantulpresedintilor  comisiilor  de specialitate ale  Consiliului  local ,  pentru a prezenta  avizele 
care  sunt  favorabile  proiectului  de  hotarare . Se  supune  la  vot   si  hotararea  a  fost  adoptata  in  
unanimitate  de consilierii  prezenti . 
In  continuare  domnul  presedinte  trece  la  punctul  cinci  al  ordinii  de zi :Proiect  de   
hotarareprivind    aprobarea  utilizării drumurilor comunale  pentru acces  la  balastieră  " pct.  Bașta  
veche  „ perimetrul  Recea 3  , de  către  S.C   LASTRO  CONSTRUCT  GENERAL SRL . 
Se  intreaba  daca doreste  cineva  sa  discute  pe  marginea  proiectului  de  hotarare .Nu   doreste  nimeni . 
Se  da  cuvantulpresedintilor  comisiilor  de specialitate ale  Consiliului  local ,  pentru a prezenta  avizele 
care  sunt  favorabile  proiectului  de  hotarare . Se  supune  la  vot   si  hotararea  a  fost  adoptata  in  
unanimitate  de consilierii  prezenti . 
In  continuare  domnul  presedinte  trece  la  punctul  sase  al  ordinii  de zi:Proiect  de   
hotarareprivind  aprobarea  Regulamentului privind  efectuarea  serviciului  de transport  public  local  cu  
vehicule  speciale  destinate  serviciilor  funerare si a  caietului de  sarcini . 
Se  intreaba  daca doreste  cineva  sa  discute  pe  marginea  proiectului  de  hotarare .Nu   doreste  nimeni . 
Se  da  cuvantulpresedintilor  comisiilor  de specialitate ale  Consiliului  local ,  pentru a prezenta  avizele 
care  sunt  favorabile  proiectului  de  hotarare . Se  supune  la  vot   si  hotararea  a  fost  adoptata  in  
unanimitate  de consilierii  prezenti . 
In  continuare  domnul  presedinte  trece  la  urmatorul proiect de  hotarare  al  ordinii  de 

zi:Proiect  de  hotarare  pentru  aprobarea  organigramei si  statul de functii  al  aparatului  de  specialitate  
al  primarului  comunei  Ion Creanga , jud.  Neamt . 
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  urmatorulpunct al  ordinii  de zi:Intrebărişiinterpelări. 

Se  da  cuvantuldomnuluiPrimar , care  prezinta ,   referatuldomnuluiBorcilaPetruprin  care  
solicitaachizitionareaunor  material  siobiecte  d e inventor ; mobilier , scaune  . mese ,fiseteptr.  
Dotareasectiilor  de  votare , urne  , steaguritricolore , 12  lampi , cablu  de  current  ptr.  
realizatinstalatiaelectrica  in  sectiile  de votare  , acesteafiindnecesarepentrubunadesfasurare  a  
alegeriloreuroparlamentare . 
Se  intreaba  daca doreste  cineva  sa  discute  pe  marginea  referatului .Nu   doreste  nimeni . Se  supune  
la  vot   si   referatul a  fost  aprobat   in  unanimitate  de consilierii  prezenti 
In  continuare  se prezintaReferatul  cu  nr. 2953  al  d-neiBulgariu  Maria , referent  urbanism prin  care  
face   propuneri  cu  referire  la  realizareaunorreparatiicurente  la  fantanilepublice , reparatii  care  
constau  in schimbareacoperis , inlocuiregarduri de  imprejmuiresireparatgrindei , schimbatlant , roata , 
lagare. Tot  in  acelasireferat  se  solicitaigienizarea    , reparatii ,   varuit  al  holului  din  cladirea  APIA , 
reparatiiCruce  - sat  Muncelusireaparatii  la  poartaintrare  in  satul  Ion Creanga . 
Se  intreaba  daca doreste  cineva  sa  discute  pe  marginea  referatului .Nu   doreste  nimeni . Se  supune  
la  vot   si   referatul a  fost  aprobat   in  unanimitate  de consilierii  prezenti. 
Domnul  presedinteintreaba  daca  doreste  cineva  sa discute pe  marginea  materialelor  sedintei :    
Nu doreste  nimeni  
Domnul  presedinte  de  sedinta  declara  inchiselucrarile  de  astazi  ale  sedintei. 
Drept  pentru  care  s- a  incheiat  prezentul  proces- verbal. 
 
 PREŞEDINTE  DE ŞEDINTA                                                           INTOCMIT 



 CONSILIER                                                    SECRETAR  
NIȚĂ   LIVIU                                                                                  NIȚĂ  MIHAELA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ROMANIA 
 JUDETUL  NEAMT 
 PRIMARIA COMUNEI  ION  CREANGA 



 NR. 3474 din 19.04.2019 

PROCES-VERBAL 
 

 
 
Incheiatastazi19.04.2019 
     S-a  procedatastazi  data de  mai  sus  la  afisareaprocesului – verbal   al   sedinteiordinare a 
Consiliului  local al  comunei  Ion Creanga ,care  s-a  tinut  in  data de 19.04.2019,  ora 14,00  la 
sediulprimarieicomunei  Ion Creanga . 
Dreptpentru  care  s-a  incheiatprezentulproces- verbal  si  dreptpentru  care  semnamastazi  
19.04.2019 . 
 
 
 
 
 

SECRETAR 
NITA  MIHAELA 

 
 
 

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

Chelaru  Elena – Florentina…………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ROMANIA 
 JUDETUL  NEAMT 
 PRIMARIA COMUNEI  ION  CREANGA 
 NR. 4244 din 04.06.2019 



 
 

CĂTRE, 
DOMNUL  AXINTE  GHEORGHE   

Cu  resedinta in  satul  Averești , comuna  Ion  Creangă  , jud.  Neamt 
 
 

   Urmare  a cererii  dumneavoastra  prin  care  ne  solictati  acordarea  unui  ajutor  de  inmormantare  va  
comunicam  ca  in  sedinta  de  Consiliu  local  din  data  de  30  mai  2019  s-a  aprobat  acordarea  unui  
ajutor  de inmormantaere  de  1000  lei , pentru  def. Mihalache  Eugenia . 
   Va  puteti  deplasa  la  casieria  Primariei  comunei  Ion Creanga pentru  a  ridica  banii . 
 
 
 
     PREŞEDINTE  DE ŞEDINTA                                                                   INTOCMIT 
            CONSILIER                                                                                       SECRETAR  
           NIȚĂ  LIVIU                                                                                    NIȚĂ   MIHAELA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ROMANIA 
 JUDETUL  NEAMT 
 PRIMARIA COMUNEI  ION  CREANGA 
 NR. 4320 din 04.06.2019 
 
 

CĂTRE, 
DOMNUL  NISTOR  ZAHARIA  

Cu  resedinta in  satul  Ion Creanga , comuna  Ion  Creangă  , jud.  Neamt 
 
 

   Urmare  a cererii  dumneavoastra  prin  care  ne  solictati  acordarea  unui  ajutor  de  inmormantare  va  
comunicam  ca  in  sedinta  de  Consiliu  local  din  data  de  30  mai  2019  s-a  aprobat  acordarea  unui  
ajutor  de inmormantaere  de  1000  lei , pentru  def.Nistor  Mihai . 
   Va  puteti  deplasa  la  casieria  Primariei  comunei  Ion Creanga pentru  a  ridica  banii . 
 
 
 
     PREŞEDINTE  DE ŞEDINTA                                                                   INTOCMIT 
            CONSILIER                                                                                       SECRETAR  
           NIȚĂ  LIVIU                                                                                    NIȚĂ   MIHAELA 
 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA 
 JUDETUL  NEAMT 
 PRIMARIA COMUNEI  ION  CREANGA 
 NR. 4244 din 04.06.2019 
 
 

CĂTRE, 
COMPARTIMENTUL  FINANCIAR  CONTABILITATE  ,  

 
 

    Urmare  a sedintei  de  Consiliu  local  din  data  de  30  mai  2019  s-a  aprobat  acordarea  unor  
ajutoare  de inmormantare in  valoare de cate   1000  lei/ cerere  urmatoarelor persoane : 
-   AXINTE  GHEORGHE  , cu  resedinta in  satul  Averești , comuna  Ion  Creangă  , jud.  

Neamtpentru def. Mihalache  Eugenia . 
- NISTOR  ZAHARIA , cu domiciliul  in  satul  Ion Creanga  , com  Ion Creanga  , jud.  Neamt pentru 

def.  Nistor  Mihai . 
 
  Anexam  copii  dupa  documentele  depuse de  susnumitii . 
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ROMANIA 
 JUDETUL  NEAMT 
 PRIMARIA COMUNEI  ION  CREANGA 
 NR. 4244 din 04.06.2019 
 
 

CĂTRE, 
COMPARTIMENTUL  FINANCIAR  CONTABILITATE  ,  

 
 

    Urmare  a   sedintei  de  Consiliu  local  din  data  de  30  mai  2019  s-a  aprobat  acordarea  unor  
ajutoare  de inmormantare in  valoare de cate   1000  lei/ cerere  urmatoarelor persoane : 
-   AXINTE  GHEORGHE  , cu  resedinta in  satul  Averești , comuna  Ion  Creangă  , jud.  

Neamtpentru def. Mihalache  Eugenia . 
- NISTOR  ZAHARIA , cu domiciliul  in  satul  Ion Creanga  , com  Ion Creanga  , jud.  Neamt pentru 

def.  Nistor  Mihai . 
 
  Anexam  copii  dupa  documentele  depuse de  susnumitii . 
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dumneavoastra  prin  care  ne  solictati  acordarea  unui  ajutor  de  inmormantaere  va  comunicam  ca  in  
sedinta  de  Consiliu  local  din  data  de  30  mai  2019  s-a  aprobat  acordarea  unui  ajutor  de 
inmormantaere  de  1000  lei , pentre  def. Mihalache  Eugenia . 
   Va  puteti  deplasa  in  ziua  de 12  iunie  2019  la  casieria  Primariei  comunei  Ion Creanga . 

 
 
 
 
 
 

ROMANIA 

 JUDETUL  NEAMT 

 PRIMARIA COMUNEI  ION  CREANGA 

 NR. 5036  din 31.05.2019 

 

PROCES-VERBAL 

De  predare-primirecasă  de locuit 

 

    Încheiat  astăzi 31.05.2019 între  Primăria  comunei  Ion Creangă  , reprezentatălegal prin    

Primar , domnul  Ing.  Prichici  Petrică,  împreuna  cu  compartimentul  de asistenta  sociala  

compus  din Pătrașcu  Irina – Elena , Boeru  Catalina  Iuliana , si  Rălieanu  Mariana – Zîna, si   

numiții  Condrea  Gheorghe, posesor  a  C.I  , seria  NT  , nr. 986236 , cu  CNP 1781128272628  

cu  concubina  Chiriac  Constantina, posesoare  a  C.I , seria  NZ, nr. 037350, CNP  

2750930272635 , domiciliatiin  satul  Izvoru , str.Școlii  , nr. 44, comuna  Ion Creanga  , jud.  

Neamt, cu  ocazia  predarii  respectiv  primirii,  a unei case  de locuit  achiziționată  în  anul 2018 

de  UAT – Comuna  Ion Creanga , situată  în  sat  Izvoru  , comuna  Ion Creangă , jud.  Neamț , 

pentru  a locui împreuna  cu  minora  pe  care  aceștia  o îngrijesc  și  cresc  împreună ,  Condrea  

Cornelia  - Cezara ,  prin  incheierea  unui  Contract  de  comodat ,  in  folosinta  gratuita , cu   



durata ,  pana  la  realizarea  unei  case  de locuit  proprii , ajutati  in  constructie  si  de Primaria  

Ion Creanga . 

   Drept  pentru  care   se  preda  , respectiv  primesc, urmatoarele  bunuri : 

- O  casa  de  locuit  compusa  din  doua  camere  , hol  si  camara ,  

- Soba  , pat ,  sifonier, masa , dulapior . 

- Curte  cu  acces la  locuinta , 

- Cladire  - Anexa  pospodareasca , 

- Fantana cu  apa  potabila . 

   Este  interzisa   distrugerea  , instrainarea  bunurilor  existente  in  casa  , curte , gradina  

precum  si  prezenta  persoanelor  straine  in  casa  si  curte  . 

Am  predat  :                                                                                        Am  primit : 

Primaria  comunei  Ion Creanga                                                    1. Condrea  Gheorghe ………… 

Primar ,Ing. Prichici  Petrică…………..…..                                  2. ChriacConstantina…………. 

Compartiment  Asistenta  Sociala 

Pătrașcu Irina- Elena …………………..…. 

Boeru  Cătălina – Iuliana …………………. 

Secretar   
Niță  Mihaela ……………………………… 
Contabil  
Segneanu  Rodica …………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


