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M I N U T A  

 

Sedinteiordinare a  C.L. din data de 30.05.2019 ,ora 16,00. 

 

 La  lucrarilesedintei  au  fostprezenti  15consilierilocalidintotalul de 15 . 
Consiliul  local  a  adoptaturmatoarelehotărâri: 
 
      1.Hotărârea  nr. 34 Privind aprobarea  conturilor  de  execuţie ale bugetului local , ale  

bugetelor instituţiilor şi  activităţilor  finanţate integral sau  parţial  din  venituri  proprii  la data 

de 31.03.2019 :  

Initiator :Primar ,Ing. PrichiciPetrică. 
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  peanul  2019 ; 
- H.C.L  nr. 29  din 19.04.2019  pentruaprobareabugetului  local  pentruanul  2019. 
-Legea nr.  215 / 2001 a  admnistratieipublicelocale  ,republicatacumodificarile  si  completarileulterioare . 
-Legea  nr. 544 / 2001  privindliberulacces  la  informatiile  de  interes  public; 
-Legea nr. 52/ 2003 privindtransparentadecizionala  in  administratiapublica ; 
 

Hotararea  afostadoptata  in  unanimitate  de consilieriiprezenti . 

 

2.   Hotărârea  nr. 35privind numirea unei comisii de negociere și acordarea unui acord de 

principiu  în vederea cumpărării  unor  terenuri  curti-constructii si arabile  în suprafață de 2.251  

m2 si 943  m2  situate  în intravilanul satului Ion Creangă , jud.  Neamț , amplasate  în  vecinătatea  

primăriei  Ion Creangă. 

Initiator :Primar , Ing. PrichiciPetrică. 
Temei  legal :  

- Bugetul  local  al  Comunei   Ion Creangă,  aprobat pentru  anul 2019 prin  H.C.L  nr. 29  din 
19.04.2019 . 

- Planul  Anual  de Achizitii  Publice  , aprobat  pentru  anul  2019 . 
- Prevederile   art. 858 , 863 lit.ä” , art. 1650 alin.(1) , art.1657  si  art. 1666 din  Codul  civil  

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

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.36 privind  actualizareaProgramuluiAnual  al  AchizitiilorPublice   dupa  

aprobareabugetului  local al Comunei  Ion Creanga  pentruanul 2019 .  

Initiator :Primar , Ing. PrichiciPetrică. 
Temei  legal :  

- H.C.L  nr. 100  din 21.12.2018  prin  care  s-a  aprobatStrategiaAnuala de AchizițiiPublice   si  
ProgramulAnual  al  AchizitiilorPublicepentruanul 2019  ale  Comunei  Ion Creanga ; 

- H.C.L nr. 29 din 19.04.2019  pentru  aprobarea  bugetului  local  pentru  anul 2019 . 
 



- Legea  nr. 98  / 2016  privind  achizitiile  publice ,  
- H.G.  nr. 395/2016 din 2 iunie 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, cu modificările ulterioare  ,  

-   Ordinul ANAP  nr. 281/ 2016  privind  stabilirea   formularelor  standard ale  Programului  
anuala  al  achizitiilor  publice  si  Programului  anuala  al  achizitiilor  sectoriale; 

- Legea  nr. 273 / 2006 privind  finantele  publice  locale  precum si pentru stabilirea unor  masuri  
financiare , cu  modificarile  si  completarile  ulterioare , 

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

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

 
Hotararea  a  fost  adoptata  in  unanimitate  de consilierii  prezenti . 

 
4.   Hotărârea  nr.  37privind aprobarea   modificarii  si  completarii  Planului de analiză şi acoperire a 
riscurilor teritoriale  din comuna  Ion Creangă aprobat  prin  H.C.L  nr. 7 din 28.01.2016 . 
Initiator :Primar , Ing. PrichiciPetrică. 
Temei  legal :  

- Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, 
-  Legea nr.481/2004 privind protecţia civilă, modificată şi completată, 
-  Legea nr.212/2006 şi ale OUG nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al 

Situaţiilor de Urgenţă aprobată cu modificările şi completările ulterioare. 
- H.C.L  nr. 7 din 28.01.2016 privind aprobarea   Planului de analiză şi acoperire a riscurilor 

teritoriale  din comuna  Ion Creangă.  
- Legea nr.  215 / 2001 a  admnistratieipublicelocale  ,republicatacumodificarile  si  

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

 
Hotararea  a  fost  adoptata  in  unanimitate  de consilierii  prezenti . 

 

5.   Hotărârea  nr.  38privind  aprobarea  modificării   si  completării  H.C.L  nr.  80  din  

30.09.2016   privind  aprobarea  constituirii Consiliului  Comunitar  Consultativ  

Initiator :Primar , Ing. PrichiciPetrică. 
Temei  legal :  

- H.C.L  nr. 80 din 30.09.2016 privind aprobarea  constituirii Consiliului  Comunitar  Consultativ .  
- Dispoziția  nr. 187 din 30.07.2018   privind  încetarea  „ de drept” a  raportului  de 

Serviciu  al  doamnei  Suditu  Lucica , începând  cu  12.07.2018  ;  
- Legea  nr. 272/ 2004  privind  protectia  si  promovarea drepturilor  copilului , cu  modificarile  si  

completarile  ulterioare ;  
- H.G  nr. 1437/ 2004 privind  organizarea si  metodologia  de  functionare a  comisiei  pentru  

protectia  copilului . 
-   H.G  nr. 1434/ 2004  privind  atributiile   si  Regulamentul  cadru de  organizare si  functionare a 

D.G.A.S.P.C , cu modificarile si  completarile  ulterioare  
- Legea nr.  215 / 2001 a  admnistratieipublice  locale  , republicata  cu  

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

 

6.   Hotărârea  nr.  39privindalegereaunuinoupresedinte  de sedintapentruurmătoarele  3  luni :    

iunie  , iulie  , august  2019 , domnulconsilierTabacariuDumitru- Dorin . 

Initiator :Primar , Ing. PrichiciPetrică. 
Temei  legal :  
 



- O.G nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor 
locale, cu  modificarile  si  completarile  ulterioare , 

- Regulamentului  de  organizaresifunctionare  a  Consiliului  local  Ion Creangaaprobatprin  H.C.L  
nr. 26  din  24.03.2017 cu  modificarilesicompletarileulterioare ‘. 

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

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

 
7.   Hotărârea  nr.  40pentrumodificareasicompletareaanexelor 1- 6  la  H.C.L. nr. 29  din 

19.04.2019  privindaprobareabugetului   local  al Comunei  Ion Creanga  , pentruanul  2019.   

Initiator :Primar , Ing. PrichiciPetrică. 
Temei  legal :  
-   adresa nr. 6619 din 13.05.2019  a   InstitutieiPrefectuluijudetulNeamt , inregistrata  la  
primariacomunei  Ion Creanga  la  nr. 4277 din 17.05.2019, cu  privire  la  exercitareacontrolului  de 
legalitate;   
- H.C.L. nr. 29  din 19.04.2019  privindaprobareabugetului   local  al Comunei  Ion Creanga  , pentruanul  
2019.   
- Legea  nr. 273 / 2006 privindfinantelepublice  locale  precumsipentrustabilireaunormasurifinanciare cu  
modificarielsicompletarileulterioare ; 
- Legea nr.  215 / 2001 a  admnistratieipublice  locale  , republicata  cu  
modificarilesicompletarileulterioare . 
-Legea  nr. 544 / 2001  privindliberulacces  la  informatiile  de  interes  public; 
-Legea nr. 52/ 2003 privindtransparentadecizionala  in  administratiapublica ; 

 
8.   Hotărârea  nr.  41privind aprobarea  realizariilucrarilor  de inregistrare  sistematica  prin  

Programul  national  de cadastru , pentru  imobilele din  extravilanul  comunei  Ion Creanga  , jud.  

Neamt . 

Initiator :Primar , Ing. PrichiciPetrică. 
Temei  legal :  

- contractul  de finantareincheiat  cu  O.C.P.I  Neamtinregistrat  la  nr. 4328 / 3091 / 22.05.2019 
pentru  realizarea  contractariilucrarilor de inregistrare  sistematica in sectoare  cadastrale .  

- Bugetul local  aprobat  pentru  anul 2019  , H.C.L  nr. 29 din 19.04.2019  . 
- Legii  nr. 273/ 2006  privind  finantele  publice  locale , cu  modificarile  si  completarile  ulterioare ; 
- Legea  cadastrului  si  a publicitatii  imobiliare  nr. 7/ 1996 ,republicata  cu  modificarile  si  

completarile  ulterioare 
-  Ordinul A.N.C.P.I nr.  819/ 2016 privind  aprobarea  Procedurii  si  a  modalitatii de  alocare  a  

sumelor  , precum  si  raportarea  de  catre  beneficiari a  stadiului de  executie a  lucrarilor  pentru  
lucrarile  de  inregistrare  sistematica  initiate  de  unitatile  administrativ  teritoriale . 

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

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

 
SECRETAR  COMUNA  

NITA  MIHAELA 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
ROMANIA 
 JUDETUL  NEAMT 
 PRIMARIA COMUNEI  ION  CREANGA 
 NR. 4999  din 31.05.2019 
 

PROCES – VERBAL 

 
Incheiatastazi  30.05.2019 in  cadrul  sedinteiordinare a Consiliului  local al  comunei  Ion Creanga, care  se  
tine  in  localul  acestuia  si  a  fost  convocata  prindispozitia  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  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  19.04.2019. 
      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   hotarareprivind   aprobarea   conturilor  de  executie ale  bugetului  local , ale  bugetelor  
institutiilor   si  activitatilorfinantate  integral sau  partial  din  venituri  proprii  la  data  de  31.03.2019 . 
2. Proiect  de   hotarareprivind numirea unei comisii de negociere și acordarea unui acord de principiu  în 
vederea cumpărării a unor  terenuri  curți- construcții și  arabil , în suprafață de 2.177 m2 și  943  m2   

situate în intravilanul satului   Ion Creangă , jud.  Neamt , amplasate  in  imediata  vecinatate  a Primariei  
comunei  Ion Creanga . 
3.  Proiect  de   hotarareprivind  actualizarea  Programului   Anual  al  Achizitiilor  Publice, dupa  
aprobarea  bugetului  local  al  comunei  pentru  anul 2019 . 
4.  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  
5. Proiect  de   hotarareprivind  aprobarea  modificarii  si  completarii  H.C.L  nr.80 din 30.09.2016  
privind aprobarea  constituirii  Consiliului  Comunitar  Consultativ . 
6. Proiect  de   hotarareprivind  alegerea  unui  nou  presedinte  de sedinta  pe  urmatoarele  3  luni :  
iunie , iulie , august  2019 , domnul  consilier  Tabacariu  Dumitru – Dorin . 
7.Intrebări şi  interpelări. 

Se  intreaba  daca  mai  sunt  si  alte  probleme de  inclus  in  ordinea  de  zi.  Mau  sunt , in  plus  la  
ordinea  de  zi : 
1.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  . 
2. Proiect  de   hotarareprivind  aprobarea  realizariilucrarilor  de inregistrare  sistematica  prin  
Programul  national  de cadastru , pentru  imobilele din  extravilanul  comunei  Ion Creanga , jud. Neamt. 
    Se  intreaba  daca  mai  sunt  si  alte  probleme de  inclus  in  ordinea  de  zi . Nu  mai  sunt  . 
Se  supune  la  vot  ordinea  de  zi 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   

hotarareprivind   aprobarea   conturilor  de  executie ale  bugetului  local , ale  bugetelor  institutiilor   si  
activitatilorfinantate  integral sau  partial  din  venituri  proprii  la  data  de  31.03.2019 . 
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 numirea unei comisii de negociere și acordarea unui acord de principiu  în vederea 
cumpărării a unor  terenuri  curți- construcții și  arabil , în suprafață de 2.177 m2 și  943  m2   situate în 
intravilanul satului   Ion Creangă , jud.  Neamt , amplasate  in  imediata  vecinatate  a Primariei  comunei  
Ion Creanga . 



 

Se  intreaba  daca doreste  cineva  sa  discute  pe  marginea  proiectului  de  hotarare . 
Se  da  cuvantul  domnului  Huci  Constantin- Cristian  care  spune  ca  domnul  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  intreabade  domnul  presedinte , daca doreste  cineva  sa  discute  pe  marginea  proiectului  de  hotarare. 
Nu  mai  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  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  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  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  cuvantulpresedintilor  comisiilor  de specialitate ale  Consiliului  local ,  pentru a prezenta  avizele 
care  sunt  favorabile  proiectului  de  hotarare . Se  supune  la  vot   si  hotararea  a  fost  adoptata  in  
unanimitate  de consilierii  prezenti . 
In  continuare  domnul  presedinte  trece  la  punctul  cinci  al  ordinii  de zi :Proiect  de   

hotarareprivind  aprobarea  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  cuvantulpresedintilor  comisiilor  de specialitate ale  Consiliului  local ,  pentru a prezenta  avizele 
care  sunt  favorabile  proiectului  de  hotarare . Se  supune  la  vot   si  hotararea  a  fost  adoptata  in  
unanimitate  de consilierii  prezenti . 
In  continuare  domnul  presedinte  trece  la  punctul  sase  al  ordinii  de zi:Proiect  de   

hotarareprivind  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  cuvantulpresedintelui   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  hotarareal  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  hotarareal  ordinii  de zi:Proiect  

de   hotarareprivind  aprobarea  realizariilucrarilor  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. 

Domnul  primar  prezinta  adresa , DSVSA  Neamtavand  nr.  746 din 29.05.2019  ,  prin  care  ne  
instiinteazaca  incepand  cu  07.06.2019   se  va  realiza  vaccinarea  antirabica  a  vulpilor , actiune  ce  
implica  distributia  de  momeli  vaccinale pe  cale  aeriana  si  respectiv  manual si  va  instiintez  pe  
aceasta  cale sa  face-ti   publica  , la  randuldumneavoastra aceasta  informatie prin  aducerea  la  
cunostinta a cetatanilor  comunei  , acolo  unde  locuiti  sau  pe  unde circulati . 



  Domnul  primar  prezinta in continuare cererea  domnului Axinte  Gheorghe domiciliat  in  satul  
Averesti , prin  care  solicita  acordarea  unui  ajutor  de  inmormantarepentru  numita  Mihalache  
Eugenia  , decedata  la  data  de  13  mai  1019. 
   Se  supune  la  vot  cererea  si  se aproba  acordarea  sumei de  1000  lei  cu  14  voturi  „pentru „  si  1 
vot  „ se  abtine  „d-l Constantin   Vasile . 
  In  continuare  se prezintacererea domnului  Nistor  Zaharia , din satul  Ion Creanga prin  care  solicita  
acordarea  unui  ajutor  de  inmormantare  pentru  fiul  decedat  la  data  de  8  mai  2019 .   Se  supune  la  
vot  cererea  si  se aproba  acordarea  sumei de  1000  lei  cu  14  voturi  „pentru „  si  1  vot  „ se  abtine  „ 
d-l Constantin   Vasile . 
Domnul  primar  prezinta  in  continuare  adresa  ADI  ECONEAMT  in  ceea  ce  priveste  solicitarea 
operatorului  delegat , S.C. ROSSAL  - Roman a  majorarii  tarifelor  de  gestionare  a  deseurilor  menajere  
si  similare  reziduale  pentru  toate  categoriile  de  utilizatori  din  mediul  urban  si  rural impreuna  cu  
fisele  de fundamentare  a acestor  tarife , pe  care  le  vom  supune  spre  analiza  si  dezbatere  intr-o  alta  
sedinta  de consiliu  local . 
  Se  prezinta  de domnul  primar  Studiul  de  solutie  referitor  la  Infiintareretea  de  distributie  gaze  
naturale  in  comuna  Ion Creanga Gâdinți  si  Icușești , jud.  Neamt . Prin  acest  studiu  Trangaz  a  dat  un  
acord  de principiu  privind  posibilitatea  de  racordare  a  celor  3  comune la  Conducta  de  tranposrt  gaze  
naturale  pe  directia   Secuieni , Ion Creanga , Bozieni  din  strategia  de  dezvolatre  ainvestitiilor  necesare  
extinderii  SNT  in  cadrul  judetuluiNeamt . Acest  studiu  il  vom  aproba  in  sedintaurmatoare  de  consiliu  
local . 
   Domnul  presedinteintreaba  cine  doreste  sa  se  inscrie  la  cuvant ; 
Se  da  cuvantul  domnului  consilier, Tabacariu  Dumitru – Dorin , referitor  la  tarifele  de  
salubrizare  sunt  foarte  costisitoare si   trebuie  sa  facem  o  campanie  de  mediatizare din  partea  
primariei prin  agentul de  mediu  , sa  mearga  din poarta  in  poarta  , sa  discute  cu  oamenii  si sa-i  
faca   sa  inteleaga  , importanta  colectarii selective  si  totodata  acest  gunoi  menajer  care  se preda  sa  
fie  cantarit. Ar  trebui  suplimentate containerele deoarece  se  observa  ca  sunt  insuficiente , de facut  
adresa  catre  prestator pentru  suplimentarea   cu  containere pentru  gunoi  .  
Se  da  cuvantul  domnului  consilier ,  Huci  Constantin  Cristian, sa   solicitam  containere  in  plus  
deoarece  s-a  constatat  ca  sunt  insuficiente . 
Se  da  cuvantul  domnului  consilier , Crisanov  Nicolae , va  aduc  la  cunostinta  ca  podetul  pietonal 
de  la  Vrajmasu  trebuie  reparat , deoarece  este  rupt  si  nu  se  poate  circula  , este  partea  de  drum  de  
acces , pe  unde  merg  copii  la  scoala ,  
Se  da  cuvantul  domnului  consilier , Chelaru  Constantin , din  cauza  ploilor  care  au  cazut ,   
caminul de  canalizare s-a  surpat  din dreptul  proprietatii  lui  Huci Vasile  , langaBurdulea  , strada  
Bisericii , de  facut  o  nota  de constatare pentru  reparatii la  aceasta  gura  de  canal ; ”CoastaIon 
Creanga„  a  venit  la  vale peste  satul Ion Creanga  ;  de  anuntat  Consiliul  JudeteanNeamt, Prefectura  
si  ISU  pentru  constituirea  unor   comisii  de constatare  a   alunecarilor  de  teren  din  zona  noastra  , 
ori  stramutam  oamenii  din  satul Muncelu  . 
Se  da  cuvantul  domnului  Tabacariu Dorin, astfel de   fenomene  de  alunecari de teren  am  vazut  si 
la   Girov  , la   Piatra  Neamt , care  apar datorita  ploilor  abundente de  vorbit  cu  oamenii sa  
desfundam podurile  si  podetele , santurile , de  strans  gunoaiele din  calea  apelor deoarece  acestea  
blocheaza  scurgerea  apei . 
Se  da  cuvantul  domnului  primar , paraiele  nu  sunt  ale  noastre  , sunt  ale  ANIF  si  acestia  au  un  
utilaj  in  zona  noastra, care   lucreaza  la  decolmatare, referitor  la  alunecarile  de teren,  acestea  se 
produc  in  anii  ploiosisi nu  prea  avem  cum  interveni , pentru  d-l  viceprimar ,  agentul de  mediu  sa  
mearga  in  sat  sa  stea  de  vorba  cu  oamenii , referitor  la  selectarea  gunoiului  menajer pe  care  il  
duc  la  containere . 
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. 
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PROCES-VERBAL 
 

 
 
Incheiatastazi31.05.2019 
     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 30.05.2019,  ora 16,00  la 
sediulprimarieicomunei  Ion Creanga . 
Dreptpentru  care  s-a  incheiatprezentulproces- verbal  si  dreptpentru  care  semnamastazi  
31.05.2019 . 
 
 
 
 
 

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 inmormantarein  valoare de cate   1000  lei/ cerere  urmatoarelor persoane : 
-   AXINTE  GHEORGHE  , cu  resedinta in  satul  Averești , comuna  Ion  Creangă  , jud.  

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

def.  Nistor  Mihai . 
 
  Anexam  copii  dupa  documentele  depuse de  susnumitii . 
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CĂTRE, 
COMPARTIMENTUL  FINANCIAR  CONTABILITATE  ,  

 
 

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

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

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

 
 
 
 
 
 

ROMANIA 

 JUDETUL  NEAMT 

 PRIMARIA COMUNEI  ION  CREANGA 

 NR. 5036  din 31.05.2019 

 

PROCES-VERBAL 

De  predare-primirecasă  de locuit 

 

    Încheiat  astăzi 31.05.2019 între  Primăria  comunei  Ion Creangă  , reprezentatălegal prin    

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

Ion Creanga . 

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

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

- Soba  , pat ,  sifonier, masa , dulapior . 

- Curte  cu  acces la  locuinta , 

- Cladire  - Anexa  pospodareasca , 

- Fantana cu  apa  potabila . 

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

precum  si  prezenta  persoanelor  straine  in  casa  si  curte  . 

Am  predat  :                                                                                        Am  primit : 

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

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

Compartiment  Asistenta  Sociala 

Pătrașcu Irina- Elena …………………..…. 

Boeru  Cătălina – Iuliana …………………. 

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

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


