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M I N U T A  

 
Sedintei  ordinare a  C.L. din data de 23.08.2019 , ora 14,00 

 
 La  lucrarile  sedintei  au  fost  prezenti  15 consilieri  locali din  totalul de 15 . 
 Consiliul  local  a  adoptat  urmatoarele  hotărâri: 
 
 1.Hotărârea  nr. 65privind  aprobarea  Notei  conceptuale si  a Temei de  proiectare , privind 
necesitatea si oportunitatea  realizării   obiectivului  de  investitii :  « Reamenajare  spațiu , din  sală  de  
clasă  în  grupuri  sanitare la   Școala  Gimnazială comuna  Ion Creangă , jud.  Neamț » 
Initiator : Primar , Ing. Prichici  Petrică. 
Temei  legal :   
-H. G  nr. 363 din 30.05.2019  privind  repartizarea  unor  sume  din  transferuri  din  bugetul  de  stat  catre  
bugetele locale  prevazute  in  bugetul M.E.N pentru  finantarea  in  anul 2019 a  unor  cheltuieli de  capital ale 
unitatilor de  invatamant  preuniversitar de  stat. 
-H.C.L  nr. 45  din 28.06.2019  privind  rectificarea  bugetului  local  al  Comunei  Ion Creanga  pentru  anul 
2019 , aprobat  prin  H.C.L  nr. 29 din 19.04.2019  
-H.G  nr. 907 / 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul - cadru al documentaţiilor tehnico - economice 
aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu  modificarile si  completarile  
ulterioare ; 
- Legea   nr. 50/ 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicata  cu  modificarile  si  
completarile  ulterioare ; 
-Legea  nr. 273/2006  privind finanţele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- Legea  nr. 98  / 2016  privind  achizitiile  publice  , cu  modificarile  si  completarile  ulterioare  
-H.G. nr. 395/ 2016  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 
atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului - cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice. 
- Legea  nr. 544 / 2001  privind  liberul  acces  la  informatiile  de  interes  public; 
- Legea nr. 52/ 2003 privind  transparenta  decizionala  in  administratia  publica ; 
-Codul  administrativ  aprobat   prin Ordonanta  de  Urgenta  a  Guvernului  nr. 57 din 03.07.2019 : 
 

Hotararea  a  fost  adoptata  in  unanimitate  de consilierii  prezenti . 

 
2.   Hotărârea  nr. 66  din  23.08.2019 privind  aprobarea  investitiei : « Reamenajare  spațiu , din  sală  
de  clasă  în  grupuri  sanitare la  Școala  Gimnazială  comuna  Ion Creangă , jud.  Neamț » 
Initiator : Primar , Ing. Prichici  Petrică. 
Temei  legal :   
-H. G  nr. 363 din 30.05.2019  privind  repartizarea  unor  sume  din  transferuri  din  bugetul  de  stat  catre  
bugetele locale  prevazute  in  bugetul MEN pentru  finantarea  in  anul 2019 a  unor  cheltuieli de  capital ale 
unitatilor de  invatamant  preuniversitar de  stat. 
-H.C.L  nr. 45  din 28.06.2019  privind  rectificarea  bugetului  local  al  Comunei  Ion Creanga  pentru  anul 
2019 , aprobat  prin  H.C.L  nr. 29 din 19.04.2019 . 
- H.C.L  nr. 58 din 23.08.2019  pentru  aprobarea  Notei  Conceptuale  si  a  Temei  de  proiectare pentru  
aprobarea investitiei : « Reamenajare  spațiu , din  sală  de  clasă  în  grupuri  sanitare la  Școala  Gimnazială  
comuna  Ion Creangă , jud.  Neamț » 
-H.G  nr. 907 / 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul - cadru al documentaţiilor tehnico - economice 
aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu  modificarile si  completarile  
ulterioare ; 
- Legii   nr. 50/ 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicata  cu  modificarile  si  
completarile  ulterioare ; 
-Legii nr. 273/2006  privind finanţele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 



- Legea  nr. 98  / 2016  privind  achizitiile  publice  , cu  modificarile  si  completarile  ulterioare  
-H.G. nr. 395/ 2016  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 
atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului - cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice. 
-Legea  nr. 544 / 2001  privind  liberul  acces  la  informatiile  de  interes  public; 
-Legea nr. 52/ 2003 privind  transparenta  decizionala  in  administratia  publica ; 
-Codul  administrativ  aprobat   prin Ordonanta  de  Urgenta  a  Guvernului  nr.  57 din 03.07.2019 : 

 
         Hotararea  a  fost  adoptata  in  unanimitate  de consilierii  prezenti . 
 
3.   Hotărârea  nr. 67privind aprobarea reactualizarii  indicatorilor  tehnico-economici  prevazuti  in  
caietul  de  sarcini , anexa  nr.  2  la  H.C.L  nr. 76  din 23.08.2018 ,  in  vederea  realizarii delegarii 
gestiunii  prin concesionare a serviciului de iluminat public , in  Comuna  Ion Creanga , jud.  Neamt . 
Initiator : Primar , Ing. Prichici  Petrică. 
Temei  legal :  
- Studiul de oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare de gestiune prin concesionare a 
serviciului de iluminat public in Comuna  Ion Creanga  aprobat  prin  H.C.L  nr. 44  din  31.05.2018  . 
- H.C.L nr. 76 din 23.08.2018 privind  delegarea  de  gestiune  prin concesionarea  serviciului de  iluminat  
public  in  Comuna  Ion Creanga . 
-Legea nr. 230/2006, a serviciului de iluminat public; 
-Ordinul nr. 77/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau 
modificare a valorii activitatii serviciului de iluminat public; 
-Ordinul nr. 86/2007,privind aprobarea regulamentului-cadru al serviciului de iluminat public; 
-Ordinul nr. 87/2007, privind aprobarea caietului de sarcini-cadru al serviciului de iluminat 
public; 
-Legea nr. 51/2006, a serviciilor comunitare de utilitati publice, modificata si completata; 
-Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia; 
- Legea  nr. 100 / 2016   privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii  , 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 ; 
- Codul  administrativ  aprobat   prin Ordonanta  de  Urgenta  a  Guvernului  nr.  57 din 03.07.2019 : 
 
Hotararea  a  fost  adoptata  in  unanimitate  de consilierii  prezenti . 
 
 4. Hotărârea  nr.68  din  23.08.2019 privind  incetarea Contractului   de  inchiriere  al  locuintei  
domnului   Strungaru  Alin- Gheorghe , construita  in  Ion Creanga  de  catre  Agentia  Nationala  
pentru  locuinte , destinate  tinerilor  si  familiilor  in  varsta  de  pana  la  35  ani . 
Initiator : Primar , Ing. Prichici  Petrică. 
Temei  legal :   

- art. 5.3.  , art. 6.1  lit”a”   din  contractul de  inchiriere nr. 1930 / 12.09.2011 
- Legii  nr. 152/ 1998 privind  infiinţarea  Agenţiei Naţionale  pentru  Locuinţe 
- Legii  nr. 213/ 1998  privind  proprietatea  publică  şi  regimul  juridic  al  acesteia , cu  modificările  şi  

completările ulterioare ,  
-  H.G.  nr. 962/ 2001 pentru  aprobarea  Normelor  metodologice  pentru punerea  in  aplicare  a  prevederilor  

Legii  nr. 152/ 1998, 
- Legea  nr. 544 / 2001  privind  liberul  acces  la  informatiile  de  interes  public; 
- Legea nr. 52/ 2003 privind  transparenta  decizionala  in  administratia  publica ; 
- Codul  administrativ  aprobat   prin Ordonanta  de  Urgenta  a  Guvernului  nr.  57 din 03.07.2019 : 

 
  Hotararea  a  fost  adoptata  in  unanimitate  de consilierii  prezenti 

 
 
 
 
 5.   Hotărârea  nr. 69din  23.08.2019 privind   aprobarea  unui  schimb  de locuinte  ANL , 
Initiator : Primar , Ing. Prichici  Petrică. 



Temei  legal :   
- Legii  nr.  114/ 1996 , republicată – Legea  locuinţei ,  
- Legii  nr. 213/ 1998  privind  proprietatea  publică  şi  regimul  juridic  al  acesteia , cu  modificările  şi  

completările ulterioare ,  
- Legii  nr. 152/ 1998 privind  infiinţarea  Agenţiei Naţionale  pentru  Locuinţe  cu  modificarile  si  

completarile  ulterioare  , 
- H.G.  nr. 962/ 2001 de  aprobare  a Normelor  metodologice  pentru punerea  in  aplicare  a  prevederilor  

Legii  nr. 152/ 1998 ; 
- H.C.L.  nr.  81 /29.10.2009  privind  aprobarea  Criteriilor  pentru  stabilirea  ordinii  de prioritate  in  

solutionarea  cererilor  de  locuinte  si  in  repartizarea   locuintelor  pentru  tineri , destinate  inchirierii  in  comuna  Ion 
Creanga , jud.  Neamt  ,  

-  H.C.L.  nr. 82 /29.10.2009  privind  aprobarea  Regulamentului  privind  cadrul , modalitatea si  solutionarea  
cererilor de  atribuire  a  locuintelor  pentru  tineri  construite  prin  ANL , administrarea , exploatarea  , inchirierea  
acestora , modificata  si  completata prin  H.C.L.  nr. 29 din  30.06.2010 , 

-  H.C.L.  nr. 63 / 2010  privind  aprobarea  Contractului  - cadru de  inchiriere  , a  chiriei si  a  altor  
reglementari  privind  locuintele ANL . 

- H.C.L nr. 39/ 24.04.2017  privind  recalcularea  chiriei  pentru  locuintele  realizate  prin,  Programul  de  
construire de  locuinte  pentru  tineri , destinate  inchirierii ,  situate  pe  raza comunei  Ion Creanga . 

- H.C.L  nr. 46 din 28.06.2019  privind  incetarea  contractului  de inchiriere al  locuintei  d-lui  Diaconu  
Gheorghe, , apt. 15, et. III , sc. A , in  suprafata  de 57,35 mp, 

- Legea  nr. 544 / 2001  privind  liberul  acces  la  informatiile  de  interes  public; 
- Legea nr. 52/ 2003 privind  transparenta  decizionala  in  administratia  publica ; 
- Codul  administrativ  aprobat   prin Ordonanta  de  Urgenta  a  Guvernului  nr.  57 din 03.07.2019 : 

 
  Hotararea  a  fost  adoptata  in  unanimitate  de consilierii  prezenti 
 

 6.   Hotărârea  nr. 70din 23.08.2019 pentru  aprobareaStrategiei  de  contractare  privind  „procedura  

simplificata online„ pentru  atribuirea  contractului   cu  titlul  de „ Proiectare  si  executie  lucrari , 
pentru  realizarea obiectivului de  investitii  cu  titlul , Înființare rețea de  distribuție, Gaze  naturale,in  
comuna  Ion Creanga ,jud.  Neamt „ 
Initiator : Primar , Ing. Prichici  Petrică. 
Temei  legal :   
- H.C.L nr. 42 din 13.06.2019  pentru  aprobarea  Notei  conceptuale si a  temei  de proiectare  privind  

necesitatea  si  oportunitatea  realizarii  obiectivului de investitie , Înființare  și  distribuție  gaze  natural  
în  UAT -Comuna  Ion Creangă , jud.  Neamț. 

- H.C.L nr. 43 din 13.06.2019  prividn  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici  ai  investiției , 
Înființare  și  distribuție  gaze  natural  în  UAT -Comuna  Ion Creangă , jud.  Neamț. 

- Contractul de prestari servicii nr. 5876 din 01.07.2019  de consultanta in domeniul achizitiilor publice cu 
incheiat  cu   S.C  Diacenter & Design S.R.L,  

- art.44, alin.(1) din Legea nr.273 /2006 privind finanţele publice locale ,cu modificările şi completările 
ulterioare ; 

- Legea  nr. 98 /2016 , privind   achizitiile  publice cu  modificarile  si  completarile  ulterioare 
-  art. 11,art. 9 , art. 12 , art. 13 si  ale  art. 23 din  H.G  nr. 395/ 2016 pentru  aprobarea  normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor  referitoare la  atribuirea  contractelor  de  achizitie  publica  / acord  - 
cadru  din  Legea  nr. 98 / 2016 ,  

- Legea  nr. 544 / 2001  privind  liberul  acces  la  informatiile  de  interes  public; 
- Legea nr. 52/ 2003 privind  transparenta  decizionala  in  administratia  publica ; 
- Codul  administrativ  aprobat   prin Ordonanta  de  Urgenta  a  Guvernului  nr.  57 din 03.07.2019  
 
  Hotararea  a  fost  adoptata  in  unanimitate  de consilierii  prezenti. 
 
 
  7.   Hotărârea  nr.71din 23.08.2019 pentru  aprobareaProiectului  Tehnic , a indicatorilor   tehnico-

economici   si / sau a  Devizului   General  actualizat  , ai  obiectivului de  investitii  cu  titlul „Proiectare  

si  executie lucrareExtindere alimentare  cu  apa  si  extindere  retea  de  canalizare , in  comuna  Ion 

Creanga , judetul  Neamt „, dupa  incheierea  contractului  de achizitie  publica ,   



Initiator : Primar , Ing. Prichici  Petrică. 
Temei  legal :   
- proiectul tehnic si detalii  de executie ( PTDE), caiet de sarcini , liste  de  cantitati , documentatie  tehnica 

necesara in  vederea  obtinerii  avizelor/ acordurilor /autorizatiilor , insotit  de referatul  verificatorului  de 
proiect . 

- Contractul de lucrari nr.1875 din 05.03.2019 incheiat cu  castigatorul raportului  procedurii simplificate ,  
Asocierea  S.C  Salerno Kontrol SRL- Giuidice Costruzioni e Servizi SRL – Diluca Project  SRL ,  pentru  
realizarea  obiectivului  de investitie  : Realizarea  Proiectului  tehnic , detalii  de executie , caiet de sarcini , 

liste  de  cantitati , documentatie  tehnica necesara in  vederea  obtinerii  avizelor/ acordurilor /autorizatiilor 

si  asitenta  tehnica  din partea  proiectantului pe  toata  durata contractului de  executie lucrari si  Executia  

lucrarilor  pentru  obiectivul cu titlul „Extindere  alimentare  cu  apa si  extindere  retea  de  canalizare  in  

comuna  Ion Creanga  , jud. Neamt”. 

- H.C.L nr. 90 din 25.10.2017  pentru  aprobarea   Studiului  de  fezabilitate  si  indicatorii  tehnico 
economici pentru  realizarea obiectivului de investitie , “Extindere  alimentare  cu  apa  si  extindere retea  
de canalizare în  UAT -Comuna  Ion Creangă , jud.  Neamț “ 

- H.C.L nr. 91  din 25.10.2017  privind  aprobarea cofinantarii  proiectului “ Extindere  alimentare  cu  apa  
si  extindere retea  de canalizare în  UAT -Comuna  Ion Creangă , jud.  Neamț “ 

- Art. 10 alin.(4)  lit.”c”din H.G  nr. 907 / 2016 privind  etapele  de  elaborare  si  continutul  cadru  al  
documentatiilor  tehnico-economice  aferente  obiectivelor / proiectelor  de  investitii  finatate din  fonduri  
publice , cu  modificarile  si  completarile  ulterioare . 

- Art. 41 , art. 42 , art.44, alin.(1) si (4) din Legea nr.273 /2006 privind finanţele publice locale ,cu 
modificările şi completările ulterioare ; 

- Art.221 alin. (1) lit. „f” din  Legea  nr. 98 /2016 , privind   achizitiile  publice cu  modificarile  si  
completarile  ulterioare. 

-  H.G  nr. 395/ 2016 pentru  aprobarea  normelor metodologice de aplicare a prevederilor  referitoare la  
atribuirea  contractelor  de  achizitie  publica  / acord  - cadru  din  Legea  nr. 98 / 2016 ,  

- Legea  nr. 544 / 2001  privind  liberul  acces  la  informatiile  de  interes  public; 
- Legea nr. 52/ 2003 privind  transparenta  decizionala  in  administratia  publica ; 
- Codul  administrativ  aprobat   prin Ordonanta  de  Urgenta  a  Guvernului  nr.  57 din 03.07.2019  
 
  Hotararea  a  fost  adoptata  in  unanimitate  de consilierii  prezenti. 
 
8.   Hotărârea  nr.72din 23.08.2019 privind modificarea  si  corectarea  anexei nr. 3  la  H.C.L  nr. 22 din 
29.03.2019  privind  delegarea serviciului  public de  alimentare  cu  apă  și de  canalizare, către  S.C  APA 
VITAL  SA.  IAȘI. 
Initiator : Primar , Ing. Prichici  Petrică. 
Temei  legal :   

  -H.C.L nr. 121 din 27.12.20017  pentru  aprobarea  inventarului  bunurilor  din  domeniul  public  al  comunei  Ion 
Creangă, cu  modificările  și  completările  ulterioare , 
     - H.C.L nr. 20 din 13.03.2019  privind  introducerea  in  domeniul  public  a  investiției , Alimentare  cu  apaă  
potabilă , rețea  de  canalizare  și stație  epurare  din  comuna  Ion Creangă , jud.  Neamț  

- H.C.L  nr. 22  din 29.03.2019  privind  delegarea  serviciului   public  de  alimentare  cu  apă și  canalizare  către  
S.C  APA  VITAL  SA  IAȘI . 

     -Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificarile si completarile ulterioare; 
     -art. 8 alin. (2) lit. d), art. 23 alin. (3, art. 30 alin. (3), art. 31^1 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 51/2006 
privind serviciile comunitare de utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 
     -art. 12 alin. (1) lit. e), art. 17, art. 18 alin. (2), art. 20 alin. (4), art. 21, art. 21^1 alin. (1) lit. b) si alin. (2), art. 22, 
art. 23, art. 24, art. 41 alin. (1) din Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, 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 , 
    -Codul  administrativ  aprobat   prin Ordonanta  de  Urgenta  a  Guvernului  nr.  57 din 03.07.2019  

 
  Hotararea  a  fost  adoptata  in  unanimitate  de consilierii  prezenti. 
 



9.   Hotărârea  nr.73 din 23.08.2019 privind   aprobarea   acordarii   unei  locuinte construite  in  Ion Creanga  
de  catre  Agentia  Nationala  pentru  locuinte , destinate  tinerilor  si  familiilor  in  varsta  de  pana  la  35  
ani ,  domnului   Agache  Constantin , domiciliat  in   satul Ion Creanga , str. Bisericii , nr. 62 , comuna  Ion 
Creanga , jud.  Neamt  

Initiator : Primar , Ing. Prichici  Petrică. 
Temei  legal :   

         -Legii  nr.  114/ 1996 , republicată – Legea  locuinţei ,  
         - Legii  nr. 213/ 1998  privind  proprietatea  publică  şi  regimul  juridic  al  acesteia , cu  modificările  şi    
completările ulterioare ,   
         -Legii  nr. 152/ 1998 privind  infiinţarea  Agenţiei Naţionale  pentru  Locuinţe  cu  modificarile  si  completarile  
ulterioare ; 
         -H.G.  nr. 962/ 2001 de  aprobare  a Normelor  metodologice  pentru punerea  in  aplicare  a  prevederilor  Legii  
nr. 152/ 1998 , 
          -H.C.L.  nr.  81 /29.10.2009  privind  aprobarea  Criteriilor  pentru  stabilirea  ordinii  de prioritate  in  
solutionarea  cererilor  de  locuinte  si  in  repartizarea   locuintelor  pentru  tineri , destinate  inchirierii  in  comuna  Ion 
Creanga , jud.  Neamt  , cu  modificarile  si  completarile  ulterioare ;  
          -  H.C.L.  nr. 82 /29.10.2009  privind  aprobarea  Regulamentului  privind  cadrul , modalitatea si  solutionarea  
cererilor de  atribuire  a  locuintelor  pentru  tineri  construite  prin  ANL , administrarea , exploatarea  , inchirierea  
acestora , cu  modificarile  si  completarile  ulterioare  ; 
          - H.C.L.  nr. 63 / 2010  privind  aprobarea  Contractului  - cadru de  inchiriere  , a  chiriei si  a  altor  reglementari  
privind  locuintele ANL . 
         - H.C.L nr. 39 din 24.04.2017  privind  recalcularea  chiriei pentru  locuintele  realizate  prin  programul de  
construire  locuinte  pentru  tineri , destinate  inchirierii situate  pe  raza  comunei  Ion Creanga . 
         - Legea  nr. 544 / 2001  privind  liberul  acces  la  informatiile  de  interes  public; 
         - Legea nr. 52/ 2003 privind  transparenta  decizionala  in  administratia  publica ; 
         - Codul  administrativ  aprobat   prin Ordonanta  de  Urgenta  a  Guvernului  nr.  57 din 03.07.2019  

 
Hotararea  a  fost  adoptata  in  unanimitate  de consilierii  prezenti 
 
 10.   Hotărârea  nr. 74 din 23.08.2019 privind   aprobarea  actualizarii , modificarii si  completarii  Actului  
Constitutiv  si  a  Statutului  Asociaţiei  Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași- ARSACIS 
Initiator : Primar , Ing. Prichici  Petrică. 
Temei  legal :  
       -  H.C.L  nr. 85  din 24.09.2018 privind  aderarea  UAT- Comuna  Ion Creanga la ARSACIS  

-  H.G. nr. 855/2008 pentru aprobarea Actului constitutiv – cadru şi a Statutului – cadru ale Asociaţiilor 
de Dezvoltare Intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, cu modificările și 
completările ulterioare; 

-  Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice; 
-  Legii nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare; 
- Actul constitutiv si Statutul Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS; 
- Legea  nr. 544 / 2001  privind  liberul  acces  la  informatiile  de  interes  public; 
- Legea nr. 52/ 2003 privind  transparenta  decizionala  in  administratia  publica ; 
- Codul  administrativ  aprobat   prin Ordonanta  de  Urgenta  a  Guvernului  nr.  57 din 03.07.2019  

 
               Hotararea  a  fost  adoptata  in  unanimitate  de consilierii  prezenti. 
 
 11.   Hotărârea  nr.75din  23.08.2019 privind  acordarea mandatului  special in  vederea  exprimarii  
votului  in  AGA  -ARSACIS  referitoare  la actualizarea , modificarea si  completarea  Actului  
Constitutiv  si  a  Statutului  Asociaţiei  Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS 
Initiator : Primar , Ing. Prichici  Petrică. 
Temei  legal :  

- H.C.L  nr. 85  din 24.09.2018 privind  aderarea  UAT- Comuna  Ion Creanga la ARSACIS . 
-  H.G. nr. 855/2008 pentru aprobarea Actului constitutiv – cadru şi a Statutului – cadru ale Asociaţiilor 

de Dezvoltare Intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, cu modificările și 
completările ulterioare; 

-  Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice; 



-  Legii nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare; 
- Actul constitutiv si Statutul Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS; 
- Legea  nr. 544 / 2001  privind  liberul  acces  la  informatiile  de  interes  public; 
- Legea nr. 52/ 2003 privind  transparenta  decizionala  in  administratia  publica ; 
- Codul  administrativ  aprobat   prin Ordonanta  de  Urgenta  a  Guvernului  nr.  57 din 03.07.2019  

 
            Hotararea  a  fost  adoptata  in  unanimitate  de consilierii  prezenti. 
 
  12.   Hotărârea  nr.76 privind  aprobarea indicatorilor  tehnico-economici  , faza ,  Studiu  de  
Fezabilitate  pentru   realizarea   obiectivului  de  investitii  «  Proiectare  si  executie  lucrari  : 
Construire  Casa  Sp + P , pentru  persoanele  fara  adapost  si  racordari  la  utilitati  » 
Initiator : Primar , Ing. Prichici  Petrică. 
Temei  legal :  

- H.C.L  nr. 50 din 28.06.2019 pentru  aprobareaNotei  conceptuale  si a  Temei de  proiectarepentru 
obiectivul  de  investitie  « CONSTRUIRE CASA Sp+P, PENTRU PERSOANELE FARA ADAPOST SI 

RACORDURI LA UTILITATI » 
- H.G  nr. 907 / 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul - cadru al documentaţiilor tehnico - 

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu  modificarile 
si  completarile  ulterioare ; 

-  Legii   nr. 50/ 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicata  cu  
modificarile  si  completarile  ulterioare ; 

- H.C.L  nr.  29  din 19.04.2019  pentru  aprobarea  bugetului  local  pentru  anul  2019 , cu  modificarile  
si  completarile  ulterioare ; 

       -    Legii nr. 273/2006  privind finanţele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 
      -   Legii 10/1995 privind calitatea în construcții cu modificările și completările ulterioare;  
       -   H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și  regulamentelor-
cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale , 
      - Legea  nr. 544 / 2001  privind  liberul  acces  la  informatiile  de  interes  public; 
      -Legea nr. 52/ 2003 privind  transparenta  decizionala  in  administratia  publica ; 
      -Codul  administrativ  aprobat   prin Ordonanta  de  Urgenta  a  Guvernului  nr.  57 din 03.07.2019  
 
 Hotararea  a  fost  adoptata  in  unanimitate  de consilierii  prezenti. 
 

  13.   Hotărârea  nr.77 din 23.08.2019  privind   aprobarea   Listei  produselor   ce  vor  fi  distribuite  elevilor   
si  preșcolarilor  din  Comuna  Ion Creangă  și  frecvența  cu  care  vor  fi  împărțite  acestea, pentru  anul  
școlar  2019- 2020.  

Initiator : Primar , Ing. Prichici  Petrică. 
Temei  legal :  

-art.3  , art.4 lin.(3) , alin.(5) , art. 6 , art. 7 alin.(2) , alin.(7) , art. 8 , art. 18 alin.(3) lit. „a”, alin.(4)  din  H.G.  nr. 
640 / 07.09.2017 pentru  aprobarea  Programului  pentru  scoli al  României în perioada 2017- 2023  și  pentru  
stabilirea  bugetului  pentru  implementarea  acestuia  în  anul  școlar  2017- 2018 , cu  modificarile și completarile  
ulterioare , 
-art. 1 alin.(4) si (5)  din  O.G  nr. 13 / 18.08.2017 privind  aprobarea  participării   României la  Programul  pentru 
școli ai  Uniunii  Europene , 
-Legea  nr. 55 din 06.03.2018 pentru  aprobarea  O.G  nr. 13/ 2017 privind  aprobarea  participării   României la  
Programul  pentru școli ai  Uniunii  Europene ,  
- Legea  nr. 544 / 2001  privind  liberul  acces  la  informatiile  de  interes  public; 
-Legea nr. 52/ 2003 privind  transparenta  decizionala  in  administratia  publica ; 

   -Codul  administrativ  aprobat   prin Ordonanta  de  Urgenta  a  Guvernului  nr.  57 din 03.07.2019  
 
 Hotararea  a  fost  adoptata  in  unanimitate  de consilierii  prezenti. 
 
 
14. Hotărârea  nr.78 din 23.08.2019  Privind rectificarea  bugetului  local al  Comunei  Ion Creangă 
pentru  anul 2019 . 
Initiator : Primar , Ing. Prichici  Petrică. 



Temei  legal :  
- O.G  nr. 12 din 12.08.2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019, 
- Legii  nr.  273 /2006  privind  finanţele  publice  locale , cu  modificările  şi  completarile  ulterioare  ; 
- Legii    nr.50 /2019  a  bugetului  de  stat  pe  anul  2019; 
- H.C.L  nr.  29  din 19.04.2019  pentru  aprobarea  bugetului  local  pentru  anul  2019 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 ; 
-  Codul  administrativ  aprobat   prin Ordonanta  de  Urgenta  a  Guvernului  nr.  57 din 03.07.2019 . 

 
Hotararea  a  fost  adoptata  in  unanimitate  de consilierii  prezenti. 

 
SECRETAR  COMUNA  

NITA  MIHAELA 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ROMANIA 
 JUDETUL  NEAMT 
 PRIMARIA COMUNEI  ION  CREANGA 
 NR. 7376 din 23.08.2019 
 

PROCES – VERBAL 
 
Incheiat   astazi  23.08.2019 in  cadrul  sedintei ordinare a Consiliului  local al  comunei  Ion Creanga, care  se  
tine  in  localul  acestuia  si  a  fost  convocata  prin dispozitia  primarului  nr.158 din 18.08.2019; 
  In urma  apelului  facut  de  doamna  secretara ,  la  sedinta  participa  un  numar   de  15 consilieri  din  totalul  
de  15 . 
 Domnul  presedinte de  sedinta Ulianu  Liviu- Mihai , 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  31.07.2019. 
 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   hotarare   privind  aprobarea  Notei  conceptuale  si  a Temei  de proiectare privind  necesitatea 
si  oportunitataea  realizarii  obiectivului de investitie ” Reamenajare spatiu , din  sala de  clasa  in grupuri  
sanitare  la  Scoala  Gimnaziala,  comuna  Ion Creanga  , jud.  Neamt ” 
2.  Proiect  de   hotarare   privind aprobarea  investitiei ” Reamenajare spatiu , din  sala de  clasa  in grupuri  
sanitare  la  Scoala  Gimnaziala,  comuna  Ion Creanga  , jud.  Neamt ” 
3. Proiect  de   hotarare   privind  aprobarea  reactualizarii  indicatorilor  tehnico-economici  prevazuti in  
caietul de  sarcini , anexa  nr. 2  la  H.C.L  nr. 76 din 23.08.2018 , in  vederea  realizarii delegarii gestiunii prin  
concesionare a  serviciului  de iluminat  public  din  Comuna  Ion Creanga  , jud.  Neamt . 
4. Proiect  de   hotarare   privind  incetarea Contractului de inchiriere a  locuintei  d-lui  Strungaru Alin- 
Gheorghe , construita  in  Ion Creanga de  catre  ANL , destinate tinerilor si  familiilor  in  varsta  de  pana  la  
35  ani . 
5.Proiect  de   hotarare   privind  aprobarea  unui  schimb  de locuinte  ANL . 
6. Proiect  de   hotarare   pentru  aprobarea  Strategiei  de contractare privind  procedura  simplificata  online , 
pentru  atribuirea  contractului de „Proiectare  si  executie  lucrari  pentru  realizarea  obiectivului de investitie  
cu  titlul „Infiintare   retea  de  distributie  Gaze  naturale  in  comuna  Ion Creanga  , jud.  Neamt . 
 7. Proiect  de   hotarare   privind  aprobarea  Proiectului  Tehnic , indicatorii  tehnico-economici  actualizati  si 
/ sau  Devizul General  actualizat ai obiectivului de  investitii  cu  titlul „ Proiectare  si  executie  lucrare  
Extindere  alimentare  cu  apa  si  extindere  retea  de  canalizare  in  comuna  Ion Creanga  , jud.  Neamt , 
dupa  incheierea  contractului  de  achizitie  publica . 
8. Proiect  de   hotarare   privind  modificarea  si  corectarea anexei  nr. 3  la  H.C.L nr. 22 din 29.03.2019  
privind  delegarea  serviciului  public de  alimentare  cu apa  si  canalizare  , catre  S.C APAVITAL SA IASI  
9. 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 : 
10. Proiect  de   hotarare   privind  aprobarea   acordarii  unei  locuinte  construite  in  Ion Creanga  de  catre 
ANL  destinate  tinerilor  si  familiilor  in  varsta de  pana  la  35  ani , familiei d-nului  Agache  Constantin  
domiciliat  in  satul  Ion Creanga  , str.  Bisericii  , nr. 62, com  Ion Creanga  , jud.  Neamt . 
11. Proiect  de   hotarare   privind  aprobarea  actualizarii  , modificarii  si  completarii  Actului  Constitutiv  si 
a  Statutului  Asociatiei  Regionale  a  Serviciilor  de  Apa  Canal  Iasi – ARSACIS  
12. Proiect  de   hotarare   privind  acordarea  mandatului special in  vederea  exprimarii votului  in  AGA – 
ARSACIS  referitoare la  actualizarea , modificarea si  completarea Actului  Constaitutiv  si a  Statutului 
Asociatiei  Regionale  a  Serviciilor  de  Apa  Canal  Iasi – ARSACIS ,  
13. Proiect  de   hotarare   privind  aprobarea  indicatorilor tehnico-economici , faza , Studiu  de  Fezabilitate  
pentru  realizarea  obiectivului de  investitie „Construire  Casa  Sp+ P , pentru  persoanele fara  adapost si  
racordari  la  utilitati  . 
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14. Proiect  de   hotarare   privind  aprobarea  Listei produselor  ce  vor  fi  distribuite  elevilor  si  prescolarilor 
din  Comuna  Ion Creanga  si  frecventa  ce  care  vor  fi  impartite acestea , pentru  anul  scolar  2019 – 2020–
15. Proiect  de   hotarare   privind   rectificarea  bugetului  local al  Comunei  Ion Creanga , pentru  anul 2019  
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   

hotarare   privind  aprobarea  Notei  conceptuale  si  a Temei  de proiectare privind  necesitatea si 

oportunitataea  realizarii  obiectivului de investitie ” Reamenajare spatiu , din  sala de  clasa  in grupuri  

sanitare  la  Scoala  Gimnaziala,  comuna  Ion Creanga  , jud.  Neamt ” 

   Se  intreaba  daca doreste  cineva  sa  discute  pe  marginea  proiectului  de  hotarare .Nu   doreste  nimeni .      
Se  da  cuvantul  presedintilor  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 prezinta  proiectul  nr. 2  de pe  ordinea  de  zi :Proiect  de   hotarare   

privind aprobarea  investitiei ” Reamenajare spatiu , din  sala de  clasa  in grupuri  sanitare  la  Scoala  

Gimnaziala,  comuna  Ion Creanga  , jud.  Neamt ”. 

Se  intreaba  daca doreste  cineva  sa  discute  pe  marginea  proiectului  de  hotarare .Nu   doreste  nimeni .         
Se  da  cuvantul  presedintilor  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 trei  al  ordinii  de zi :Proiect  de   hotarare   privind  

aprobarea  reactualizarii  indicatorilor  tehnico-economici  prevazuti in  caietul de  sarcini , anexa  nr. 2  la  

H.C.L  nr. 76 din 23.08.2018 , in  vederea  realizarii delegarii gestiunii prin  concesionare a  serviciului  de 

iluminat  public  din  Comuna  Ion Creanga  , jud.  Neamt . 

Se  intreaba  daca doreste  cineva  sa  discute  pe  marginea  proiectului  de  hotarare .Nu   doreste  nimeni .    
   Se  da  cuvantul  presedintilor  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   hotarare   

privind  incetarea Contractului de inchiriere a  locuintei  d-lui  Strungaru Alin- Gheorghe , construita  in  Ion 

Creanga de  catre  ANL , destinate tinerilor si  familiilor  in  varsta  de  pana  la  35  ani . Se  intreaba  daca 
doreste  cineva  sa  discute  pe  marginea  proiectului  de  hotarare .Nu   doreste  nimeni . Se  da  cuvantul  
presedintilor  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   hotarare   

privind  aprobarea  unui  schimb  de locuinte  ANL .Se  intreaba  daca doreste  cineva  sa  discute  pe  
marginea  proiectului  de  hotarare .Nu   doreste  nimeni . Se  da  cuvantul  presedintilor  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   hotarare   pentru  

aprobarea  Strategiei  de contractare privind  procedura  simplificata  online , pentru  atribuirea  contractului 

de „Proiectare  si  executie  lucrari  pentru  realizarea  obiectivului de investitie  cu  titlul „Infiintare   retea  

de  distributie  Gaze  naturale  in  comuna  Ion Creanga  , jud.  Neamt „ 

Se  intreaba  daca doreste  cineva  sa  discute  pe  marginea  proiectului  de  hotarare .Nu   doreste  nimeni .       
Se  da  cuvantul  presedintilor  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   sapte  al ordinii  de zi:Proiect  de   hotarare   

privind  aprobarea  Proiectului  Tehnic , indicatorii  tehnico-economici  actualizati  si / sau  Devizul General  

actualizat ai obiectivului de  investitii  cu  titlul „ Proiectare  si  executie  LUCRARE  Extindere  alimentare  

cu  apa  si  extindere  retea  de  canalizare  in  comuna  Ion Creanga  , jud.  Neamt , dupa  incheierea  

contractului  de  achizitie  publica. 
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Se  intreaba  daca doreste  cineva  sa  discute  pe  marginea  proiectului  de  hotarare .Nu   doreste  nimeni .      
 Se  da  cuvantul  presedintilor  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 opt  al  ordinii  de zi:Proiect  de   hotarare   privind  

modificarea  si  corectarea anexei  nr. 3  la  H.C.L nr. 22 din 29.03.2019  privind  delegarea  serviciului  

public de  alimentare  cu apa  si  canalizare  , catre  S.C  APAVITAL  SA  IASI . 

Se  intreaba  daca doreste  cineva  sa  discute  pe  marginea  proiectului  de  hotarare .Nu   doreste  nimeni .      
 Se  da  cuvantul  presedintilor  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 din  ordinea de zi, 
Intrebari  si  interpelari , raman  la  ultimul  punct  al  ordinei  de  zi .Proiect  de   hotarare   privind  

aprobarea   acordarii  unei  locuinte  construite  in  Ion Creanga  de  catre ANL  destinate  tinerilor  si  

familiilor  in  varsta de  pana  la  35  ani , familiei d-nului  Agache  Constantin  domiciliat  in  satul  Ion 

Creanga  , str.  Bisericii  , nr. 62, com  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  punctul  unsprezece  al  ordinii  de zi:Proiect  de   hotarare   

privind  aprobarea  actualizarii  , modificarii  si  completarii  Actului  Constitutiv  si a  Statutului  Asociatiei  

Regionale  a  Serviciilor  de  Apa  Canal  Iasi – A.R.S.A.C.I.S . 

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  doisprezece al  ordinii  de zi:Proiect  de   hotarare   

privind  acordarea  mandatului special in  vederea  exprimarii votului  in  AGA – ARSACIS  referitoare la  

actualizarea , modificarea si  completarea Actului  Constaitutiv  si a  Statutului Asociatiei  Regionale  a  

Serviciilor  de  Apa  Canal  Iasi – ARSACIS .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  treisprezece  al ordinii  de zi:Proiect  de   hotarare   

privind  aprobarea  indicatorilor tehnico-economici , faza , Studiu  de  Fezabilitate  pentru  realizarea  

obiectivului de  investitie „Construire  Casa  Sp+ P , pentru  persoanele fara  adapost si  racordari  la  

utilitati  . 

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  paisprezece al ordinii  de zi:Proiect  de   hotarare   

privind  aprobarea  Listei produselor  ce  vor  fi  distribuite  elevilor  si  prescolarilor din  Comuna  Ion Creanga  

si  frecventa  ce  care  vor  fi  impartite acestea , pentru  anul  scolar  2019 – 2020 precum  si  aprobarea   

neasumarea  responsabilității  , organizarii si  derularii  procedurilor de  atribuire  a  contractelor / 

acordului - cadru ,  pentru  achizitia  produselor  mentionate  la  art. 1,  in  cadrul  Programului  pentru  

scoli al  României,  din  comuna  Ion Creanga , județul  Neamț, program  guvernamental  destinat  

prescolarilor si  scolarilor  care  trebuie  sa  primeasca  pachetul de produse  de  la  inceputul  anului  

scolar,  de către Consiliul Local al Comunei  Ion Creangă , respectiv  UAT - Comuna  Ion Creangă  , cu  

mențiunea sa  fie  organizat  de  catre  Consiliul  Judetean  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  punctul  cincisprezece  al ordinii  de zi:Proiect  de   hotarare   

privind   rectificarea  bugetului  local al  Comunei  Ion Creanga , pentru  anul 2019. 
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  ultimul  punct  al ordinii  de zi :Intrebări şi  interpelări. 
Se  intreaba  de  domnul  presedinte  de  sedinta  cine  doreste  sa  se  inscrie la  cuvant . 



 
-04- 

 
Se  da  cuvantul  domnului  Constantin  Vasile , cand  se  tranporta  balastru  pe  strazi , este  vorba  de  strada  
la  țăndurică . Domnul  primar  ne-a  intrebat  sa  venim  cu  cate  o  lista  cu  strazile  care  sunt  deteriorate , 
pentru  a  fi  balastrate. As  mai  dori  sa  intreb  daca  se  mai  infiinteaza  echipa  de  fotbal  
Domnul presedinte de  sedinta , spune  ca  ar  fi  păcat să  se  mai  transporte  piatra  pe  drumurile  fără  șanț .  
Se  da  cuvantul  d-lui  Iacoban  Constantin, ar  mai  trebui  cumparate  tuburi , de  exemplu  la   Recea  am  
avea  nevoie , un  tub  la  vale  unde-i  canalulin  spate  la  Rugina . 
Domnul  Petrosanu   Ioan,  solicita  si  acesta  un  tub . 
Se  da  cuvantul  domnului  Crisanov  Nicolae, ar  trebui  puse  cosuri de  gunoi , copii  merg  in  parc  si  nu  au  
unde  arunca  gunoaiele , cosuri  ar  trebui  montate  si  in  statia   de  autobuz  , la  caminul cultural  
Se  da  cuvantul  domnului  Irimia  Gheorghe , acolo  unde  nu  sunt  facute  santuri  nu  trebuie  dus  balastru  
ori  in  raport  cum  s e fac  santurile  , trebuie  dus  balastru ?  
Ia  cuvantul  domnul  Ulianu  Liviu- presedintele  de  sedinta , in  fata  primariei  si lateral  cam  la  distanta  
de  50 m si  in  fata Postului   de   Politie,  sunt  parcate  masini  care  sunt„ garate „  de  atelierul  de reparatii, a  
domnului  Aiacoboaiei   Floricel , problema  este  ca  sunt  parcate  pe  marginea  drumului  judetean  si se  pot  
intampla  accidente  din  cauza  drumului ocupat  .  Va  rog  domnul  viceprimar sa  luati  masuri  pentru  
eliberarea  drumului  ocupat  de  masinile atelierului de reparatii  sa-i  gasiti  alt loc acestuia  sa si  le  depoziteze !  
Domnul  viceprimar   ii  raspunde  ca o  sa  incercam  sa  rezolvam . 
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  
ULIANU   LIVIU-  MIHAI                                                                        NIȚĂ   MIHAELA 
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PROCES-VERBAL 

 
 
 
     Incheiat  astazi  23.08.2019 
     S-a  procedat  astazi  data de  mai  sus  la  afisarea  procesului – verbal   al   sedintei ordinare a 
Consiliului  local al  comunei  Ion Creanga ,care  s-a  tinut  in  data de 23.08.2019,  ora 14,00  la 
sediul  primariei  comunei  Ion Creanga . 
     Drept  pentru  care  s-a  incheiat  prezentul  proces- verbal  si  drept pentru  care  semnam  astazi  
23.08.2019 . 
 
 
 
 
 

SECRETAR 
NITA  MIHAELA 

 
 
 

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

Chelaru  Elena – Florentina …………… 
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CĂTRE, 
PAROHIA  ION CREANGĂ 

Comuna  Ion  Creangă  , jud.  Neamt  
 
 

Urmare  a cererii  dumneavoastrănr. 19 din 29.07.2019   prin  care  ne  solictați  acordarea  unui  sprijin  financiar  
în  sumă  de  50.000  lei  pentru , refacerea  instalației  electrice  din  biserică ,  placarea  cu  marmură a  pardoselii  
și  modificarea  Sfintei  Mese ,  vă  comunicăm  : 
        In  ședința   Consiliului  local  din  data  de  31  iulie  2019 ,cererea  dumneavostrăa  fost  analizata  si  s-a  

dat  un  acord  de  principiu  din  partea  consilierilor  locali  si  urmeaza  a  fi  aprobata  in  functie  de  sumele  
ce  vor  veni  prin  rectificare  de  buget. 
 
 
     PREŞEDINTE  DE ŞEDINTA                                                                   INTOCMIT 
            CONSILIER  LOCAL   SECRETAR  
TABACARIU  DUMITRU – DORIN                                                  NIȚĂ   MIHAELA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ROMANIA 
 JUDETUL  NEAMT 
 PRIMĂRIA COMUNEI  ION  CREANGĂ 
 NR. 6675 din 05.08.2019 
 

CĂTRE, 
PAROHIA  ION CREANGĂ 

Comuna  Ion  Creangă  , jud.  Neamt  
 
 

        Urmare  a cererii  dumneavoastră  nr. 19 din 29.07.2019   prin  care  ne  solictați   acordarea  unui  sprijin  
financiar  în  sumă  de  50.000  lei  pentru , refacerea  instalației  electrice  din  biserică ,  placarea  cu  marmură a  
pardoselii  și  modificarea  Sfintei  Mese ,  vă  comunicăm  : 
        In  ședința   Consiliului  local  din  data  de  31  iulie  2019 ,cererea  dumneavostră   a  fost  analizata  si  s-a  

dat  un  acord  de  principiu  din  partea  consilierilor  locali  si  urmeaza  a  fi  aprobata  in  functie  de  sumele  
ce  vor  veni  prin  rectificare  de  buget.         
 
 
     PREŞEDINTE  DE ŞEDINTA                                                                   INTOCMIT 
            CONSILIER  LOCAL   SECRETAR  
TABACARIU  DUMITRU – DORIN                                                  NIȚĂ   MIHAELA 
 

 



 
 
 

 


