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M I N U T A  

 

Sedintei  ordinare a  C.L. din data de 28.06.2019 , 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. 45privind aprobarea  rectificarii  bugetului  local  pentru  anul 2019 :  

Initiator : Primar , Ing. Prichici  Petrică. 
Temei  legal :   
-  Legea nr.  273 /2006  privind  finanţele  publice  locale , cu  modificările  şi  completarile  ulterioare  
- Legea nr. 82 / 1991  a  contabilitatii  republicata  cu  modificarile  si  completarile  ulterioare . 
- Legea 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. 
-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. 46privind aprobarea  incetarea Contractului   de  inchiriere  al  locuintei  domnului   Diaconu  

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 :  

- Contractul  de  inchiriere  locuinta  ANL,  nr. 9755 din 27.10.2014 , 
- Legea  nr.  114/ 1996 , republicată – Legea  locuinţei ,  
- Legea  nr. 213/ 1998  privind  proprietatea  publică  şi  regimul  juridic  al  acesteia , cu  modificările  şi  

completările ulterioare ,  
-   H.G nr. 592 / 10.05.2006   privind  modificarea şi  completarea  Normelor  metodologice  pentru 

punerea  in  aplicare  a  prevederilor  Legii  nr. 152/ 1998 privind  infiinţarea  Agenţiei Naţionale  pentru  
Locuinţe , aprobate prin  H.G.  nr. 962/ 2001 , 

-  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 . 

- 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.47privind aprobarea  utilizarii  drumurilor  comunalepentru  acces  la  balastiera 
«  pct. La  Măr  « perimetrul Ion Creangă,  de  catre S.C   TRANS ORVIREL SRL . 

Initiator : Primar , Ing. Prichici  Petrică. 



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

ulterioare ,  
- 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 ; 
- H.G nr. 1391/ 2006 pentru  aprobarea  Normelor  de aplicare  a O.U.G  nr. 195/ 2002   , 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 . 

 
4.   Hotărârea  nr.  48privind  aprobarea  Notei  conceptuale si  a temei de  proiectare  pentru  

obiectivul  de  investitii « Balastare  drumuri  comunale » . 
Initiator : Primar , Ing. Prichici  Petrică. 
Temei  legal : 

- Raportul  operativ cu  privire  la efectele  fenomenelor  meteorologice  produse  in  perioada 
06.05- 07.05.2019 , catre  ISU Neamt . 

- Memoriul  Tehnic  pentru  obtinerea  Avizului de  gospodarire  a  apelor  pentru  situatii  de  
urgenta  , Punct  de  extractive  agregate  minerale , raul  Siret  , perimetrul  Ion Creanga . 

- Art. 44 alin.(1)  si  urmatoarele din   Legea  nr.  273 /2006  privind  finanţele  publice  locale , cu  
modificările  şi  completarile  ulterioare  ; 

- 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.  10  din 16.02.2018  pentru  aprobarea  bugetului  local  pentru  anul  2018 , 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 . 

 

5.   Hotărârea  nr.  49privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici  pentru obiectivul  de  

investitie  « Balastare  drumuri  comunale ». 
Initiator : Primar , Ing. Prichici  Petrică. 
Temei  legal :  
- H.C.L. nr.48  din 28.06.2019 pentru  aprobarea  Notei  conceptuale  si  a  Temei  de  proiectare  

pentru  obiectiuvl de investitii « Balastare  drumuri comunale « . 
- Art. 44 alin.(1)  si  urmatoarele din   Legea  nr.  273 /2006  privind  finanţele  publice  locale , cu  

modificările  şi  completarile  ulterioare  ; 
- 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 ; 

- Legea  nr. 213/ 1998  privind  bunurile  proprietate  publica , cu  modificarile  si  completarile  
ulterioare ; 

- H.C.L  nr.  25  /2019  pentru  aprobarea  bugetului  local  pentru  anul  2019 , cu  modificarile  si  
completarile  ulterioare ; 



- H.C.L  nr. 121 din 28.12.2017  privind  aprobarea  inventarului  bunurilor  din  domeniul  public  al  
comunei  Ion Creanga ; 

- Strategia  de  dezvoltare  durabila  a  comunei  Ion Creanga  , jud.  Neamt , pentru  perioada  2014- 
2020  , aprobata  prin H.C.L  nr. 67 din 30.09.2014. 

- 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 

 

6.   Hotărârea  nr.  50privind  aprobarea  Notei  conceptuale si  a temei de  proiectare  privind 

necesitatea si oportunitatea  realizării   obiectivului  de  investitii «Construire  Casa  Sp + P , 

pentru  persoanele  fara  adapost  si  racordari  la  utilitati  ». 

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

- 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; 
       -  O.U.G nr.114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor 
masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene ; 
       -  Legii 10/1995 privind calitatea în construcții cu modificările și completările ulterioare;  
  - H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de 
organizare și funcționare a serviciilor sociale. 
      - 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 

 
7.   Hotărârea  nr.  51 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 ,  doamnei 

Ghidarcea  Costina – Melania , domiciliata  in   satul Ion Creanga , comuna  Ion Creanga , jud.  Neamt . 
Initiator : Primar , Ing. Prichici  Petrică. 
Temei  legal :  
- cererea  inregistrata  la  nr. 5178   din 05.06.2019  prin  care doamna  Ghidarcea  Costina – Melania , 

domiciliata in  satul  Ion Creanga , com  Ion Creanga  , jud.  Neamt , solicita  acordarea unei  locuinte   
A.N.L ,  

- dosarul  complet   depus   la  registratura  primariei  comunei  Ion Creanga de  d-na  Ghidarcea  Costina-
Melania  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 . 

- 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 

 

7.   Hotărârea  nr.  52 privind  incetarea Contractului   de  inchiriere  al  locuintei  domnului   Enea  Mihai   , 

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 :  

- Cererea  inregistrata  la  nr. 5687  din 24.06.2019  prin  care  domnul  Enea  mihai  , chirias  ANL  , 
solicita  incetarea  contractului  de  inchiriere  pentru  locuinta deoarece  s-a  mutat  la  alta  casa . 

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

completările ulterioare ,  
-  H.G nr. 592 / 10.05.2006   privind  modificarea şi  completarea  Normelor  metodologice  pentru punerea  

in  aplicare  a  prevederilor  Legii  nr. 152/ 1998 privind  infiinţarea  Agenţiei Naţionale  pentru  Locuinţe 
, aprobate prin  H.G.  nr. 962/ 2001 , 

- 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  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 . 

- 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. 5835  din 28.06.2019 
 
 
 
 

PROCES – VERBAL 

 
Incheiat   astazi  28.06.2019 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.102 din 25.05.2019; 
  In urma  apelului  facut  de  doamna  secretara ,  la  sedinta  participa  un  numar   de  15 consilieri  din  
totalul  de  15 . 
 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 „de  indata „  a  Consiliului  local   din  data   de  13.06.2019. 
      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   hotarareprivind   aprobarea   Regulamentului Serviciului  Public  de  Salubrizare  a   
localităților  din  județul  Neamț . 
2.  Proiect  de   hotarare   privind  modificarea  H.C.L  nr. 12  din 16.02.2018  privind  atribuirea  și 
încheierea  contractului Delegarea  prin  concesiune a  gestiunii  unor  activități  componente ale  
serviciului de  saluibrizare a  unitaților administrativ- teritoriale  membre ale  Asociației de  Dezvoltare  
Intercomunitară   „ ECONEAMȚ  „ din  Zona 2, jud.  Neamț , modificată și completată  prin  H.C.L  nr. 
42  din 31.05.2018 . 
3. Proiect  de   hotarare   privind  aprobarea rectificării bugetului  local  pe  anul 2019 . 
4. Proiect  de   hotarare   privind  aprobarea  încetării Contractului de  închiriere a  locuinței  familiei  
domnului  Diaconu  Gheorghe , construită  în Ion Creangă de  către A.N.L , destinate  tinerilor si 
familiilor  în  vârstă  de  până la  35  ani . 
5. Proiect  de   hotarare   pentru aprobarea  utilizării  drumurilor   comunale  pentru  acces  la  balastieră „ 
pct  La  Măr „  perimetrul  Ion Creangă  de  către  S.C  Trans Orvirel  SRL . 
6. Proiect  de   hotarare   privind  aprobarea  Notei  conceptuale  si a  Temei  de proiectare  pentru  
obiectiuvl  de  investitii „ Balastare  drumuri  comunale „ 
7. Proiect  de   hotarare   privind  aprobarea  indicatorilor tehnico-economici  pentru  obiectivul de  
investie „ Balastare  drumuri  comunale „ 
8. 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 : 
9. Proiect  de   hotarareprivind   aprobarea   Notei  conceptuale  si a  Temei  de  proiectare  privind  
necesitatea  și  oportunitatea  realizarii  obiectivului  de  investiții “Construire   Casa  Sp + P  , pentru  
persoanele  fără  adăpost  si  racordări  la  utilități ” 
10. Proiect  de   hotarareprivind  aprobarea   acodării  unei  locuițte  construite în Ion Creangă  de  către  
ANL  , destinate  tinerilor și familiilor  în  vârstă  de  până la  35  ani  , doamnei  Ghidarcea  Costina- 
Melania , domiciliată  în  satul  Ion Creangă , com  Ion Creangă , jud.  Neamț . 
11. Proiect  de   hotarare   privind  aprobarea  încetării Contractului de  închiriere a  locuinței  familiei  
domnului  Enea   Mihai , construită  în Ion Creangă de  către A.N.L , destinate  tinerilor si familiilor  în  
vârstă  de  până la  35  ani . 
    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   hotarareprivind   aprobarea   Regulamentului Serviciului  Public  de  Salubrizare  a   localităților  



din  județul  Neamț .Se  da  cuvantul  domnului  primar  , care  propune  ca  acest  proiect de hotarare  sa 
fie  amanat  pentru  urmatoarea  sedinta  de  consiliu  local . 
  Se  supune  la  vot  propunerea  facuta  de domnul  primar pentru  amanarea  proiectului de hotarare care  
se aproba  in  unanimitate de  voturi . 
In  continuare  domnul  presedinte prezinta  proiectul  nr. 2  de pe  ordinea  de  zi :Proiect  de   

hotarare   privind  modificarea  H.C.L  nr. 12  din 16.02.2018  privind  atribuirea  și încheierea  

contractului Delegarea  prin  concesiune a  gestiunii  unor  activități  componente ale  serviciului de  

saluibrizare a  unitaților administrativ- teritoriale  membre ale  Asociației de  Dezvoltare  

Intercomunitară   „ ECONEAMȚ  „ din  Zona 2, jud.  Neamț , modificată și completată  prin  H.C.L  nr. 

42  din 31.05.2018 . Se  da  cuvantul  domnului  primar  , care  propune  ca  acest  proiect de hotarare  sa 
fie  amanat  pentru  urmatoarea  sedinta  de  consiliu  local . 
  Se  supune  la  vot  propunerea  facuta  de domnul  primar pentru  amanarea  proiectului de hotarare care  
se aproba  in  unanimitate de  voturi . 
In  continuare  domnul  presedinte  trece  la  urmatorul  punct  al  ordinii  de zi :Proiect  de   

hotarare   privind  aprobarea rectificării bugetului  local  pe  anul 2019 . 

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  aprobarea  încetării Contractului de  închiriere a  locuinței  familiei  domnului  Diaconu  Gheorghe 

, construită  în Ion Creangă de  către A.N.L , destinate  tinerilor si familiilor  în  vârstă  de  până 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   

pentru aprobarea  utilizării  drumurilor   comunale  pentru  acces  la  balastieră „ pct  La  Măr „  

perimetrul  Ion Creangă  de  către  S.C  Trans Orvirel  SRL .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   

privind  aprobarea  Notei  conceptuale  si a  Temei  de proiectare  pentru  obiectiuvl  de  investitii „ 

Balastare  drumuri  comunale „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  al  ordinii  de zi: 

Proiect  de   hotarare   privind  aprobarea  indicatorilor tehnico-economici  pentru  obiectivul de  investie „ 

Balastare  drumuri  comunale „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  al  ordinii  de zi: 

Proiect  de   hotarareprivind   aprobarea   Notei  conceptuale  si a  Temei  de  proiectare  privind  

necesitatea  și  oportunitatea  realizarii  obiectivului  de  investiții “Construire   Casa  Sp + P  , pentru  

persoanele  fără  adăpost  si  racordări  la  utilități ”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 proiect de  hotarare  al  ordinii  de zi: 

Proiect  de   hotarareprivind  aprobarea   acodării  unei  locuițte  construite în Ion Creangă  de  către  ANL  

, destinate  tinerilor și familiilor  în  vârstă  de  până la  35  ani  , doamnei  Ghidarcea  Costina- Melania , 

domiciliată  în  satul  Ion Creangă , com  Ion Creangă , jud.  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 proiect de  hotarare  al  ordinii  de zi: 

Proiect  de   hotarare   privind  aprobarea  încetării Contractului de  închiriere a  locuinței  familiei  

domnului  Enea   Mihai , construită  în Ion Creangă de  către A.N.L , destinate  tinerilor si familiilor  în  

vârstă  de  până la  35  ani .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 proiect de  hotarare  al  ordinii  de zi: 

Intrebări şi  interpelări. 

Se  da  cuvantul  domnului  Huci  Constantin- Cristian  care  spune  ca  domnul  Proiect  de   hotarare   
privind  aprobarea  încetării Contractului de  închiriere a  locuinței  familiei  domnului  Diaconu  
Gheorghe , construită  în Ion Creangă de  către A.N.L , destinate  tinerilor si familiilor  în  vârstă  de  până 
la  35  ani . 
viceprimar  sa  convoace  la  toate  fazele  de negociere  ale   comisiei  care  se  constituie  astazi ,  aici , si  ce  
se  discuta  si  stabileste  in  cadrul  sedintelor  aceea  sa  se respecte .  Sunt de  acord  cu  numirea  mea  in  
cadrul  comsiei  de negociere  pentru  cumpararea  celor  doua  imobile . 
Se  intreaba de  domnul  presedinte , daca doreste  cineva  sa  discute  pe  marginea  proiectului  de  hotarare. 
Nu  mai  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  punct  al  ordinii  de zi : Proiect  de   

hotarareprivind  actualizarea  Programului   Anual  al  Achizitiilor  Publice, dupa  aprobarea  bugetului  
local  al  comunei  pentru  anul 2019 .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  ordinii  de zi :Proiect  de   

hotarareprivind  aprobarea  modificarii  si  completarii  Planului  de  Analiza  si  Acoperire a  Riscurilor  
teritoriale  din  comuna  Ion Creanga  , aprobat  prin  H.C.L  nr. 7 din 28.01.2016  
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   

hotarareprivind  aprobarea  modificarii  si  completarii  H.C.L  nr.80 din 30.09.2016  privind aprobarea  
constituirii  Consiliului  Comunitar  Consultativ . 
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   

hotarareprivind  alegerea  unui  nou  presedinte  de sedinta  pe  urmatoarele  3  luni :  iunie , iulie , august  
2019 , domnul  consilier  Tabacariu  Dumitru – Dorin . 
Se  intreaba  daca doreste  cineva  sa  discute  pe  marginea  proiectului  de  hotarare .Nu   doreste  nimeni . 
Se  da  cuvantul  presedintelui   comisiei  de specialitate a  Consiliului  local – comisia  juridica ,  pentru a 
prezenta  avizul  care  este  favorabil  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   hotarareprivind   aprobarea  modificarii  si  completarii  anexelor  1-6 la H.C.L  nr. 29 din 
19.04.2019   privind   aprobarea  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  urmatorul proiect de  hotarare  al  ordinii  de 

zi:Proiect  de   hotarareprivind  aprobarea  realizarii  lucrarilor  de inregistrare  sistematica  prin  
Programul  national  de cadastru , pentru  imobilele din  extravilanul  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  urmatorul  punct  al ordinii  de zi:Intrebări şi  

interpelări. 

In  continuare  se  da  cuvantul  domnului primar , va  aduca  la  cunostinta  urmatoarele  aspecte, 

spre  stiinta  : 

- am  depus  Studiul de  Fezabilitate  ptr.  introducere  gaz  metan ,  
- Este  depus  proiectul  de  asfaltare  drumuri  comunale  10,8  km , 
-   vom  avea  in  vedere    realizat  Studiu  de fezabilitate  pentru   realizarea  obiectivului  de investitie 

Teatru  de  vara  si  strand  . 
- constructia  unei  Troite  langa  fostul  SMA Ion Creanga ,  
- vom  reface  fantanile  publicedin  comuna  cu  acoperis  , gardut , curatarea  acestora , 
- de  terminat  santurile  la  investitia  Modernizare  strazi in  comuna  Ion Creanga , 
- s-a  realizat  constructia  unui  pod  la  Chitu care a  fost  sfectat  de  p0laoile  abundente  din  luna  

mai  din  anul  acesta , 
- vom  realiza  3  intrari  in  comuna  in  stil  maramuresan  cu  acoperis , 
- pe  data  de  15  iulie  se  va  emite  autorizatia  de construire pentru  extinderea  apa  si  canalizare  , 

pentru  a  ne  apuca  de  lucrari , 
- tot  pe  aceasta  data  se  va  emite  si  autorizatia  d e construire  pentru  Centru  medical . 
- se  va  realiza   studiul  de  fezabilitate  pentru  realizarea  obiectivului de  investitie  Casa  pentru  

persoanele  fara  adapost , 
- de  luni  buldoexcavatorul se  va  ocupa  de  decolmatare  santuri si  de  miercuri  cosit  santuri , 
- de  realizat  balastare  drumuri  comunale  cei  2000 mc  si  cu  un  autogreder  sa   refacem  drumurile  

afectate de  apa . 
- din  acest  moment  renuntam  la  achizitia  celor  doua  terenuri , fiindu-ne  foarte  necesare  pentru  

comuna  in  viitor  ,  pe  care le- am  avut  in plan sa  le  cumparam,  din  cauza  comisiei  numite ,  in  
frunte  cu presedintele   comisiei ,  domnul  viceprimar ,  care nu  au reusit  sa  negocieze, preturile  
de  cumparare  cu  cei  dou  vanzatori ,definitivat   printr-un  document in  forma  scrisa .  

Se  da  cuvantul  domnului  consilier ,  Huci  Constantin  Cristian, sa  realizam  niste  indicatoare  de  
localitate . 
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  
TABACARIU  DUMITRU- DORIN                                                       NIȚĂ   MIHAELA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ROMANIA 
 JUDETUL  NEAMT 
 PRIMARIA COMUNEI  ION  CREANGA 
 NR. 5836  din 28.06.2019 

 
PROCES-VERBAL 

 
 
 
     Incheiat  astazi  28.06.2019 
     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 28.06.2019,  ora 14,00  
la sediul  primariei  comunei  Ion Creanga . 
     Drept  pentru  care  s-a  incheiat  prezentul  proces- verbal  si  drept pentru  care  semnam  
astazi  28.06.2019 . 
 
 
 
 
 

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.  Neamt 

pentru 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 . 
 
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.  Neamt 

pentru 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 . 
 
PREŞEDINTE  DE ŞEDINTA                                                                   INTOCMIT 
            CONSILIER                                                                                       SECRETAR  
           NIȚĂ  LIVIU                                                                                    NIȚĂ   MIHAELA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  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  -primire  casă  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 , domiciliati  in  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. Chriac Constantina…………. 

Compartiment  Asistenta  Sociala 

Pătrașcu Irina- Elena …………………..…. 

Boeru  Cătălina – Iuliana …………………. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


