
ROMANIA 
JUDETUL  NEAMT 
 PRIMARIA COMUNEI  ION  CREANGA 
 NR. 2702  din 29.03.2019 
 

 

M I N U T A  

 

Sedinteiordinare a  C.L. din data de 29.03.2019 ,ora 16,00. 

 

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

1.   Hotărârea  nr. 22privind delegarea serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare 
catre S.C. APA VITAL S.A. Iași 

Initiator :Viceprimar ,NastaseNeculai. 
Temei  legal :   

- aderarea  Comunei  Ion Creangă  la  Asociația  de Dezvoltare  a Serviciilor de Apă Canal Iași – 
ARSACIS  conform  H.C.L  nr. 85  din  24.09.2018 , 

- Hotărârea  nr. 1 din 07.02.2019  a  Adunarii  Generale a  Asociatilor  ,prin  care  s-a  aprobat  ca  
nou  membru  in  ARSACIS a  Comunei  Ion Creangă , jud. Neamt . 

- Hotărârea  nr. 2 din 07.02.2019  a  Adunarii  Generale a  Asociatilor  ,prin  care  s-a  aprobat  
completarea  Actului  constitutiv  si  Statul  , ARSACIS    cu  privire  la  mentionarea  ca membru  
in  ARSACIS a  Comunei  Ion Creangă , jud. Neamt. 

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

- Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

- Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

- studiul de oportunitate inregistrat sub nr.1638  din 26.02.2019 , 
- Legea nr.  215 / 2001 a  admnistratieipublicelocale  ,republicatacumodificarile  si  

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

 

Hotararea  afostadoptata  in  unanimitate  de consilieriiprezenti . 

 

2.   Hotărârea  nr. 23privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat a pășunilor 
proprietatea comunei  Ion Creangă  precum și a aprobării închirierii  acestora . 

Initiator :Viceprimar ,NastaseNeculai . 
Temei  legal :  

- Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, actualizată cu modificările și 
completările ulterioare ,  

- Ordinul nr. 544/2013, privind metodologia de calcul al încărcăturii optime de animale pe hectar 
de pajiște, cu modificările și completările ulterioare  , 

- Amenajamentul  pastoral  pentru  pajistile  Comunei  Ion Creanga  , jud.  Neamt  ,inregistrat la  
nr. 9524 din 14.11.2017 la  Directia  pentru  Agricultura  si  Dezvoltare  Rurala  Neamt si  
AVIZAT  D.A.D.R Neamt , aprobat  prin  H.C.L  nr. 117  din  18.12.2017 , 

- O.U.G. nr. 34/2013, privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi 
pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările şi 
completările ulterioare , 

- H.G. nr. 1064/2013 pentru  aprobarea  Normelor  metodologice pentru aplicarea prevederilor 
Ordonanței de urgență nr. 34/2013, privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor 
permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu 
modificările şi completările ulterioare, 



- Hotararea Consiliului  Judetean  nr. 291 din 19.12.2018 privind  stabilirea  pretului  mediu  al  
masei  verzi  obtinuta  de  pe  pajistile  permanente  valabil  pe  anul 2019 

- Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislative pentru elaborarea actelor normative, 
republicată, cu modificările şi completările 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  afostadoptata  in  unanimitate  de consilieriiprezenti . 

 
3.   Hotărârea  nr. 24privindaprobareaacordariiuneilocuinte sociale ,  domnului 

LunguVasile ,dinsatulMuncelu ,  comuna  Ion Creanga , jud.  Neamtdinblocul  ANL  
Initiator :Viceprimar ,NastaseNeculai . 
Temei  legal :  

        -Legea  nr.  114/ 1996 ,republicată – Legealocuinţei   , cu  modificarilesicompletarileulterioare 
   - Legea  nr. 213/ 1998  privindproprietateapublicăşiregimuljuridic  al  acesteia , cu  
modificărileşicompletărileulterioare ,   
-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.  25  privind  aprobarea indicatorilor tehnico -economiciactualizati si aprobarea  
cofinantariiinvestitiei „ Modernizare  retea  de d rumuri  stradale  in  comuna  Ion Creanga  , jud.  
Neamt „ ca  urmare  a  aplicarii   art. 71 alin.(1)  din  OUG  nr. 114 / 2018  
Initiator :Viceprimar ,NastaseNeculai . 
Temei  legal :  

- Adresa MDRAP  nr. 21748 din 11.02.2019  , privind  actualizarea  contractelor  de  achizitie  
publica , 

- Legii  nr. 273/ 2006  privind  finatele  publice  locale  , cu  modificarile si  completarile  ulterioare   
- OUG  nr. 28/ 2013  pentru  aprobarea  PNDL , cu  modificarile  si  completarile  ulterioare  ; 
- Ordinul  MDRAP  nr. 1851 / 2013 pentru  aprobarea  Normelor  metodologice  pentru  punerea  in  

aplicare a  prevederilor  O.U.G  nr. 28/ 2013  , cu  modificarile  si  completarile  ulterioare  ; 
- contractul  de finantare  nr. 14.255 / 07.09.2015  inregistrat  la  primaria  comunei  Ion Creanga  

sub  nr. 9928  din 06.10.2015 , avand  ca  obiect “ Modernizare  retea de drumuri  stradale in 
comuna  Ion Creanga , jud.  Neamt “,cu  modificarile  si  completarile  ulterioare  ; 

-  Contractul  de  lucrari  nr. 5236 din 22.08.2012  avand  ca  obiect “  Modernizare  retea  de 
drumuri  stradale  in  comuna  Ion Creanga , jud.  Neamt “ . 

- art. 66  si  art. 71 din  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; 

- Instructiunile  nr. 2 / 21.12.2018  privind  ajustarea   pretului  contractului  de  achiztie  publica / 
sectoriala . 

- Legea  nr. 500 / 2002  privind  finatele  publice  locale , cu  modificarile  si  completarile  
ulterioare  , 

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

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

 
Hotararea  a  fost  adoptata  in  unanimitate  de consilierii  prezenti . 

 
 

 

 



5.   Hotărârea  nr.  26privind propunerea calificativului la evaluarea performanţelor profesionale 
individualepentru secretarul comunei pentru anul 2018 
Initiator :Viceprimar ,NastaseNeculai . 
Temei  legal :  

- Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare  ; 

-  Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi 
dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare,  

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

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

 
 

SECRETAR  COMUNA  
NITA  MIHAELA 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMANIA 
 JUDETUL  NEAMT 
 PRIMARIA COMUNEI  ION  CREANGA 
 NR. 2703  din 29.03.2019 
 

PROCES – VERBAL 

 
Incheiatastazi  29.03.2019 in  cadrul  sedinteiordinare a Consiliului  local al  comunei  Ion Creanga, care  se  
tine  in  localul  acestuia  si  a  fost  convocata  prindispozitia  primarului  nr.65 din 24.03.2019; 
  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  
sedintaextraordinara  a  Consiliului  local   din  data   de  13.03.2019. 
      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 privinddelegareaserviciului  public  de  alimentarecuapa  si  d e canalizarecatre  S.C  
APAVITAL  S.A  Iasi . 
2. Proiect  de   hotarareprivind    aprobarea  trecerii  din  domeniul  public  in  domeniul  privat a  
pasunilor  proprietatea  comunei  Ion Creanga  , precum  si  a  aprobariiinchirierii  acestora . 
3.  Proiect  de   hotarareprivind    aprobarea  acordarii  unei  locuinte  sociale  , domnului  Lungu  Vasile , 
din  satul  Muncelu , comuna  Ion Creanga  , jud.  Neamt   din  blocul  ANL . 
4.  Proiect  de   hotarareprivind    aprobarea  indicatorilor  tehnico  economici  actualizati  si  aprobarea  
cofinatariiinvestitiei  „ Modernizarea  retea  de drumuri  stradale  in  comuna  Ion Creanga , jud.  Neamt , 
ca  urmare  a  aplicarii  art. 71 alin.(1)  din  O.U.G  nr. 114/ 2018 . 
5.  Proiect  de   hotarareprivind propunerea  calificativului  la  evaluarea  performantelor  profesionale  
individuale  pentru  secretarul  comunei  , pentru  anul  2018   
6. Raport  privind  starea  economica  , sociala  si de  mediu  a  comunei  Ion Creanga  , judetulNeamt  
pentru  anul 2018 . 
7.  Raportul  de  activitatea  al  viceprimarului  pentru  anul  2018 . 
8.  Raport  de  activitate  al  consilierilor  locali  pentru  anul 2018 . 
9.Intrebări şi  interpelări. 
    Se  intreaba  daca  mai  sunt  si  alte  probleme de  inclus  in  ordinea  de  zi . Nu  mai  sunt  . 
Se  supune  la  vot  ordinea  de  zi si  se  aproba   in  unanimitate  de  voturi  de  catre  consilierii  prezenti 
    In  continuare  domnul  presedinte  de  sedintaprezinta   primul  punct  al  ordinei  de  zi:Proiect de 

hotărâre privinddelegareaserviciului  public  de  alimentarecuapa  si  de canalizarecatre  S.C  APAVITAL  

S.A  Iasi . 

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  presedinteprezintaproiectul  nr. 2  de pe  ordinea  de  zi :Proiect  de   

hotarareprivind    aprobarea  trecerii  din  domeniul  public  in  domeniul  privat a  pasunilor  

proprietatea  comunei  Ion Creanga  , precum  si  a  aprobariiinchirierii  acestora . 

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  punct  al  ordinii  de zi : 

Proiect  de   hotarareprivind    aprobarea  acordarii  unei  locuinte  sociale  , domnului  Lungu  Vasile , 

din  satul  Muncelu , comuna  Ion Creanga  , jud.  Neamt   din  blocul  ANL . 

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  ordinii  de zi :Proiect  de   

hotarareprivind    aprobarea  indicatorilor  tehnico  economici  actualizati  si  aprobarea  

cofinatariiinvestitiei  „ Modernizarea  retea  de drumuri  stradale  in  comuna  Ion Creanga , jud.  Neamt 

, ca  urmare  a  aplicarii  art. 71 alin.(1)  din  O.U.G  nr. 114/ 2018 . 

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 propunerea  calificativului  la  evaluarea  performantelor  profesionale  individuale  

pentru  secretarul  comunei  , pentru  anul  2018   

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:Raport  privind  starea  

economica  , sociala  si de  mediu  a  comunei  Ion Creanga  , judetulNeamt  pentru  anul 2018  
prezentata  de domnul  viceprimar . 
In  continuare  se  ia  act  de Raportul  de  activitatea  al  viceprimarului  pentru  anul  2018 . 

Si  Rapoartele   de  activitate  al  consilierilor  locali  pentru  anul 2018 . 

In  continuare  domnul  presedinte  trece  la  punctul  noua  al  ordinii  de zi:Intrebări şi  interpelări. 
   Domnul  presedinteintreaba  cine  doreste  sa  se  inscrie  la  cuvant ; 
Se  da  cuvantul  domnului  consilier   Huci  Constantin  Cristian, sa  gasim  o  solutie  pe  Capu 
dealului , s-au  inceputlucrari  de plombare  a  Drumului  judetean  si  s-au  oprit, nu se  mai  continua  ?  
as  vrea sa  va  mai  spun  ca  in  zona  Averesti  nu  este semnal Orange , la  telefoane  . 
  Ia  cuvantul  domnul  Niță  Liviu , acolo  unde nu  sunt  santuri  apa  se  infiltreaza  si  deterioreaza  
partea  carosabila de drum . 
Se  da  cuvantul  domnului  Tabacariu Dorin  , sunt  comune  in  care  aceste  reparatii  au  fost 
aprobate  pe  portiuni  de drum . A  fost  facuta  propunerea  cu  infiintarea  unui  muzeu  al  satului  
Averesti  , am  gasitlocatia  si  este  fosta  locuinta  a  directorului  din  sat  Averesti, cladirea  este  
ingrijita  , are  curent  electric are  doua  camere ,si  propun  sa  fie  folosita  in  scopul  de  a  crea  acest 
muzeu  al  satului  Averesti .As vrea  sa  mai  precizez  ca  drumul  de  piatra  dintre   cele  doua  poduri  
construite  este  deteriorat si  de avut  in  vedere  pentru  asfaltare  . 
Se  da  cuvantul  domnului  Petrosanu  Ioan , de rezolvat  la  Averesti , nu  functioneaza  telefonia  fixa 
, stalpii  de cablu  sunt  cazuti. 
Se  da  cuvantul  domnului    Enea  Mihai , pe  drumul  la  Burdulea , de  turnat 2-3  roabe de  beton ,  
de contructor  pentru  a  acoperi  groapa  formata in  asfalt . 
Domnul  viceprimar , referitor   las  plombare, sunt  drumuri  judetene si  sunt  cuprinse  in  programul 
de reparatiide la  nivel  de judet, aceste  drumuri  care  strabat  comuna  Ion Creanga  incapand  cu  satul  
Recea  , Capu dealului  si  Stejaru . 

Va  invit  in  data  de  31  martie  incepand  cu  ora 15,00 la  Sarbatoarirea   Drumului  Crucii , vreau  ca  
toti  consilierii  sa  mergemsa reprezentam  primaria , cu  aceasta  ocazie  se vor  acorda  dilpome   de 
catre  Episcop  sunt  invitati  si  personalitati  , reprezentanti  ai  judetului   .  In  proiectul  nou  de  
modernizare  drumuri  comunale  pentru  10  km  ,  este  cuprinsa  si  aceasta  strada  Bacaoanca  ptr.  
astfaltare , actualmente  se  lucreaza  la  obtinerea  de  avize. Referitor  la  stalpii  care  sustin  cablurile  
telefonie  fixa  , trebuie  sa  facem  sesizare  scrisa  , caci  altfel  nu  stiu  daca  vin  sa  schimbe  stalpiide  
aceea  este  necesara  aceasta  Notificarea  semnata  si  stampilata  de  Primarie . 
Domnul  presedinteintreaba  daca  doreste  cineva  sa  mai  discute :Nu mai 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 
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PROCES-VERBAL 
 

 
 
Incheiatastazi29.03.2019 
     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 29.03.2019,  ora 16,00  la 
sediulprimarieicomunei  Ion Creanga . 
Dreptpentru  care  s-a  incheiatprezentulproces- verbal  si  dreptpentru  care  semnamastazi  
29.03.2019 . 
 
 
 
 
 

SECRETAR 
NITA  MIHAELA 

 
 
 

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

Chelaru  Elena – Florentina…………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


