
ROMANIA 
JUDETUL  NEAMT 
 PRIMARIA COMUNEI  ION  CREANGA 
 NR. 933  din 31.01.2019 

 

M I N U T A  

 

Sedintei  ordinare a  C.L. din data de 31.01.2019 , ora 16,00. 

 

 La  lucrarile  sedintei  au  fost  prezenti  15  consilieri  locali din  totalul de 15 . 
 Consiliul  local  a  adoptat  urmatoarele  hotărâri: 
 
1.   Hotărârea  nr. 1,privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ( faza S. F.) , Expertiza  

Tehnica , Studiu Topografic,  avizat  OCPI , Studiu  Geotehnic   pentru obiectivul de investiție 

« Modernizare  drumuri  de  interes local  in  Comuna  Ion Creanga  , jud.  Neamt » 

Initiator : Primar , Ing. Prichici  Petrica. 
Temei  legal :  
- Nota  conceptuala   si  Tema  de  proiectare  a  obiectivului de investitii  « Modernizare  drumuri  de  interes 

local  in  Comuna  Ion Creanga  , jud.  Neamt »  au  fost  aprobate  prin  H.C.L  nr. 65 din 23.08.2018. 
- Contractul de servicii nr. 9724  din 30.10.2018  încheiat între  Comuna  Ion Creanga  în calitate de achizitor 

și S.C.  Aqua  Project  S.R.L.  
- Programului  National  de  Dezvoltare  Locala  pentru  perioada 2017- 2020 ,Subprogramul «  Modernizarea  

satului  romanesc » 
- O.U.G  nr. 28/ 2013 pentru  aprobarea  PNDL   cu  modificarile  si  completarile  ulterioare, 
- Ordinul  viceprim- ministrului , ministrului  dezvoltarii  regionale  si  administratiei  publice  nr. 1851/ 2013  

,pentru  aprobarea  Normelor  metodologice  de punere  in  aplicare  a  prevederilor  OUG  nr. 28/ 2013 ,  cu  
modificarile  si  completarile  ulterioare ,  

- Legea  nr. 287/ 2001  privind  Codul  civil , republicata  cu  modificarile  si  completarile  ulterioare  , 
referitoare  la  contracte  sau  conventii , 

- 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 ; 

- Constitutia  Romaniei , 
- Cartea  Europeana  a  autonomiei  locale , adoptata  la  Strasbourg la  15 octombrie 1985 , ratificata  prin  

Legea  nr. 199/ 1997 , 
- Legea  cadru  a descentralizarii nr. 195/ 2006  cu  modificarile  si  completarile  ulterioare  
- Legea  nr. 10 / 1995  privind  calitatea  in  constructii , cu  modificările  şi  completarile  ulterioare , 
- Legea  nr. 50 / 1991 privind  autorizarea  lucrarilor  de  constructii , republicata , cu  modificările  şi  

completarile  ulterioare , 
- Ordinul  MDRL nr. 839/ 2009  pentru  aprobarea  Normelor  metodologice  de  aplicare a  Legii  nr. 50/ 

1991 , cu  modificările  şi  completarile  ulterioare , 
- H.G  nr. 273/ 1994  privind  aprobarea  Regulamentului de receptie a  lucrarilor de  constructii  si  instalatii 

aferente acestora , 
- 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. 2Privind implementarea  proiectului   « Modernizare  drumuri  de  interes local  

in  Comuna  Ion Creanga  , jud.  Neamt » 

Initiator : Primar ,Ing. Prichici  Petrica. 
Temei  legal :  
- H.C.L  nr.1 din 31.01.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ( S. F.) , expertiza  

tehnica , studiu topografic  avizat  OCPI , studiu  geotehnic   pentru obiectivul de investiție 
« Modernizare  drumuri  de  interes local  in  Comuna  Ion Creanga  , jud.  Neamt , 

- Programului  National  de  Dezvoltare  Locala  pentru  perioada 2017- 2020 ,Subprogramul «  Modernizarea  
satului  romanesc » 

- O.U.G  nr. 28/ 2013 pentru  aprobarea  PNDL   cu  modificarile  si  completarile  ulterioare, 
- Ordinul  viceprim- ministrului , ministrului  dezvoltarii  regionale  si  administratiei  publice  nr. 1851/ 2013  

,pentru  aprobarea  Normelor  metodologice  de punere  in  aplicare  a  prevederilor  OUG  nr. 28/ 2013 ,  cu  
modificarile  si  completarile  ulterioare ,  

- Legea  nr. 287/ 2001  privind  Codul  civil , republicata  cu  modificarile  si  completarile  ulterioare  , 
referitoare  la  contracte  sau  conventii , 

- 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 ; 

- Constitutia  Romaniei , 
- Cartea  Europeana  a  autonomiei  locale , adoptata  la  Strasbourg la  15 octombrie 1985 , ratificata  prin  

Legea  nr. 199/ 1997 , 
- Legea  cadru  a descentralizarii nr. 195/ 2006  cu  modificarile  si  completarile  ulterioare  
- Legea  nr. 10 / 1995  privind  calitatea  in  constructii , cu  modificările  şi  completarile  ulterioare , 
- Legea  nr. 50 / 1991 privind  autorizarea  lucrarilor  de  constructii , republicata , cu  modificările  şi  

completarile  ulterioare , 
- Ordinul  MDRL nr. 839/ 2009  pentru  aprobarea  Normelor  metodologice  de  aplicare a  Legii  nr. 50/ 

1991 , cu  modificările  şi  completarile  ulterioare , 
- H.G  nr. 273/ 1994  privind  aprobarea  Regulamentului de receptie a  lucrarilor de  constructii  si  instalatii 

aferente acestora , 
- 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. 3privind aprobarea  Planuluide  actiuni  si  lucrari de  interes  local, pentru  

persoanele apte de  munca din familiile beneficiare de  venit  minum  garantat pentru  anul 2019. 

Initiator :Vcieprimar ,Nastase  Neculai . 
Temei  legal :  
- Legea  nr. 276 / 2010  privind  modificarea  si  completarea Legii  nr. 416/ 2001  privind venitul 

minim  garantat, cu  modificarile  si  completarile  ulterioare ;  
-  H.G. nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.416/2001, 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.4privind  aprobarea , scăderii  debitelor  , datorate din  anii  precedenți , la  

bugetul  local al comunei  Ion Creanga , începând  cu  01.01.2019 , a  unor  contribuabili . 

Initiator : Viceprimar ,Nastase  Neculai . 
Temei  legal :  
- Anexei   nr. 5 la H.C.L nr.101  din 21.12.2018  de  aprobare a impozitelor  si  taxelor  locale  pentru  anul 
2019, cu  modificarile  si  completarile  ulterioare  ; 
 - Legea  nr. 227/ 2015  privind  Codul  fiscal  ;  
-   Legea  nr. 207/ 2015 privind  Codul de  Procedura  Fiscala ; 
-   H.G  nr. 1/ 2016  de aprobare a  normelor  metodologice  de  aplicare a prevederilor  Legii  nr. 227/ 
2015  privind  Codul  fiscal  
- Legea nr 215/2001 privind administraţia publica   locala  , 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.5 privind declararea  in stare  de insolvabilitate a  unor  debitori persoane  fizice , 

scoaterea  creantelor fiscale  ale  acestora din  evidenta  curenta  si  trecerea  intr-o  evidenta  

separata . 

Initiator : Viceprimar ,Nastase  Neculai . 
Temei  legal :  
- art. 110 alin.(1)  ,art. 265 si  art. 266  din Legea  nr. 207 / 2015  privind  Codul de  procedura  fiscala , cu  
modificarile  si  completarile  ulterioare , 
- Codul  fiscal  aprobat  prin  Legea  nr. 227/ 2015  , cu  modificarile  si  completarile  ulterioare ; 
-   Legea  nr. 207/ 2015 privind  Codul de  Procedura  Fiscala ; 
-   H.G  nr. 1/ 2016  de aprobare a  normelor  metodologice  de  aplicare a prevederilor  Legii  nr. 227/ 
2015  privind  Codul  fiscal . 
-  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. 6 privind  însușirea   Raportului  primarului  privind  gestionarea  bunurilor 

  comunei Ion Creanga  la  31.12.2018  

Initiator : Viceprimar ,Nastase  Neculai . 
Temei  legal :  
-  Legii  nr. 18/ 1991 a contabilitatii  , republicata , cu  modificarile  si  completarile  ulterioare  
-  O.M.F.P nr. 2861 / 2009  pentru  aprobarea  Normelor  privind  organizarea   si  efectuarea  inventarierii  
elementelor  de  natura activelor , datoriilor  si  capitalurilor   proprii  , cu  modificarile  si  completarile  
ulterioare ;  
- art. 21 alin.(1) , art. 63  alin.(1) lit.”d” , alin.(5) lit.”d” ,art.122  din  Legea  nr. 215/2001 din Legea nr 
215/2001 privind administraţia publica locala ,republicata , cu modificarile si completarile ulterioare;   
- Legea  nr. 213/1998 cu modificările ulterioare privind bunurile proprietate publică ; 
-  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. 7 privind aprobarea  conturilor  de  execuţie ale bugetului local , ale  bugetelor 

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

31.12.2018 

Initiator : Viceprimar ,Nastase  Neculai . 
Temei  legal :  
-  Legii  nr.  273 /2006  privind  finaţele  publice  locale , cu  modificările  şi  completarile  ulterioare ; - 
Legii  nr. 82 / 1991  a  contabilitatii  republicata  cu  modificarile  si  completarile  ulterioare . 
- Ordinul nr. 3244 / 2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar 
al anului 2017;  
- Ordinul M.F.P  nr. 3809 / 2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului 
bugetar al anului 2018. 
-  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 . 

 
8.   Hotărârea  nr. 8privind  încetarea contractului  de  concesiune nr. 2.769   din 30.03.2018  a 

doamnei    Constantin  Elena , aprobat prin  H.C.L  nr. 33/ 30.03.2018. 

Initiator : Viceprimar ,Nastase  Neculai . 
Temei  legal :  
- H.C.L  nr. 33/ 30.03.2018 Privind  aprobarea concesionarii  prin incredintare  directa a pajistilor  comunale/ 
terenuri  neproductive folosite  ca  pasune ,   apartinand  domeniului  public /privat, al comunei  Ion Creanga, 
jud.  Neamt . 
- Contractul de concesiune  nr. 2769 din 30.03.2018  
-O.U.G  nr. 34/ 2013 privind  organizarea , administrarea  si  exploatarea  pajistilor permanente si  pentru  
modificarea si  completarea  Legii  fondului  funciar nr. 18/ 1991 , cu  modificarile  si  completarile  
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  DADR 
Neamt , aprobat  prin  H.C.L  nr. 117  din  18.12.2017  
-Avizul  custodelui ariei protejate nr. 3191/ 18.12.2017 emis de  Asociatia  Vanatorilor si  Pescarilor  
Sportivi Roman . 
-Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică cu  modificarile  si  completarile  ulterioare, 
-Legii  nr. 287/ 2009 a  Codului  civil . 
-  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   cu  14”voturipentru “, 1  vot  “abtine  “  din  15  consilieri / membri  

prezenti. 
 

9.  Hotărârea  nr. 9 privind  aprobarea concesionarii  prin incredintare  directa a  terenului  

neproductive folosite  ca  pasune ,  din  parcela  Zdravăn- Recea in suprafata  de  11,13  ha ,  

apartinand  domeniului  public  si privat , al comunei  Ion Creanga, jud.  Neamt . 

Initiator : Viceprimar ,Nastase  Neculai . 
Temei  legal :  
-  H.C.L  pentru aprobarea  Regulamentului  privind  reglementarea  organizarii  , administrarii si 
exploatarii  pajistilor permanente  din  extravilanul  comunei  Ion Creanga , aflate  in  domeniul public  / 
privat  al  comunei  Ion Creanga , jud.  Neamt . 
-  H.C.L  pentru aprobarea  procedurii  de  distribuire a extraselor din  Proiectul de  Amenajament pastoral  
utilizatorilor pajistilor  aflate  pe  teritoriul  comunei  Ion Creanga  si  stabilirea  unor  masuri  adiacente .                    



- O.U.G  nr. 34/ 2013 privind  organizarea , administrarea  si  exploatarea  pajistilor permanente si  pentru  
modificarea si  completarea  Legii  fondului  funciar nr. 18/ 1991 , cu  modificarile  si  completarile  
ulterioare  
- H.G nr. 1064 din 11.12.2013  pentru  aprobarea normelor  metodologice pentru aplicarea  prevederilor  
OUG  nr. 34/ 2013 , cu  modificarile  si  completarile  ulterioare ; 
- Ordinul 544/ 2013 privind  metodologia  de calcul al incarcaturii  optime  de  animale pe  hectar  d e 
pajiste  
- Ordinul nr. 407 / 2013  pentru  aprobarea  Contractelor  cadru de  concesiune  si  inchiriere  a  
suprafetelor  de  pajisti  aflate  in  domeniul public/ privat al  comunelor  / oraselor  , respectiv  
municipiilor  
- Legea  nr. 86 / 2014  pentru  aprobarea O.U.G  nr. 34 / 2013 , cu  modificarile  si  completarile  
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 . 
- Avizul  custodelui ariei protejate nr. 3191/ 18.12.2017 emis de  Asociatia  Vanatorilor si  Pescarilor  
Sportivi Roman . 
- Legea   nr. 287/2009 a  Codului  civil . 
- Legea  nr. 213/ 1998  privind  bunurile  proprietate  publica  cu  modificarile  si  completarile  ulterioare , 
-OUG nr. 15/ 2015  pentru  modificarea  art. 2 lit.d) din OUG nr. 34/ 2013 privind 
organizarea,admninistrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii 
fondului funciar nr.18/1991 , precum  si  pentru  modificarea  si  completarea  OUG  nr. 3/ 2015  pentru a 
probarea  schemelor  de  plati care  se  aplica  in  agricultura  in  perioada 2015- 2020  si  pentru  modificarea  
art. 2  din  Legea  nr. 36 / 1991  privind   societatile  agricole  si  alte  forma de  asociere  in  agricultura .  
- 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.  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 . 

 
10.   Hotărârea  nr.10  privind stabilirea locurilor destinate pentru desfăşurarea adunărilor publice 

si constituirea Comisiei locale de avizare a cererilor de organizare a adunarilor publice in comuna 

Ion Creanga , jud.  Neamt .  

Initiator : Primar , Ing.  Prichici  Petrica , 
Temei  legal :  
            - art. 1, 2, 4, 5, 8 si 15 din Legea nr. 60/23.09.1991 privind organizarea si desfasurarea adunarilor 
publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 
            - Legii nr. 61/27.09.1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire 
sociala, a ordinii si linistii publice, 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 . 

 
11.   Hotărârea  nr.11 privind aprobarea Actului  aditional nr. 1  la  Contractul de inchiriere  nr. 

3447 din 14.05.2013 , incheiat  cu   Farmacia  “ Aruncus”  SRL . 

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



- Legii  nr. 213/ 2006  privind  bunurile  proprietate  publica  cu  modificarile  si  completarile  
ulterioare ; 

-  art. 125 din  Legea nr. 215/ 2001  privind  administratia  publica  locala , republicata , cu  
modificarile  si  completarile  ulterioare ; 

- Contractul de  inchirierenr. 3447/ 14.05.2013  . 
           - 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 . 

 
12.   Hotărârea  nr.12  privind stabilirea salariile de bază pentru funcțiile publice  si  contractuale  

din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei  Ion Creanga, județul Neamț și din 

serviciile publice din subordinea Consiliului local al comunei  Ion Creanga , județul Neamț. 

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

- art.138 alin.4-5 din Constituția României nr.1/2003, republicată (r1);  
- art. 10  din  Carta  europeana a  autonomiei  locale , adoptata  la  Strasbourg  la  15 octombrie  

1985  si  ratificata  prin  Legea  nr. 199/ 1997   
-  art.1 alin.(2) lit.”a”, art.19 alin.(1) lit.”a”, din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice, cu 

modificările şi completările ulterioare;  
-  art.7 alin.(2) din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată (r1), cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- Procesul-verbal de  negiciere  al  salariatilor , înregistrat sub nr. 82 din 04.01.2019 ; 
- prevederile art.11, 12 , 38 alin.(2)  lit.”b” din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului 

plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 
- H.C.L. nr. 1 din 31.01.2018  pentru  modificarea   organigramei  si  statul de  functii  al aparatului 

de  specialitate  al  primarului  comunei  Ion Creanga cu  modificarile  si  completarile  ulterioare  
- Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu  modificarile  si  

completarile  ulterioare ; 
- OUG  nr. 35/ 2003  pentru  aprobarea  Regulamentului cadru  de  organizare  si  functionare a  

consiliilor  locale , cu  modificarile  si  completarile  ulterioare , 
Tinand  seama de prevederile ;  

-  H.G nr. 937 / 07.12.2018 pentru  stabilirea  salariului de  baza  minim brut pe  tara  garantat  in  
plata  

- Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările și completările 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 . 

 
13.  Hotărârea  nr.13 privind aprobarea asigurării cofinanţării obiectivului de investiţie 

„Modernizare drumuri de interes local in comuna Ion Creanga, judetul Neamt” 

Initiator : Viceprimar , Nastase  Neculai  , 
Temei  legal :  
-  Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale; 
- O.U.G. 28/2013 pentru aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală,  
- Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG 28/2013 pentru aprobarea 
Programului naţional de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul MDRAP nr.1851/2013 cu modificări; 
- 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 . 

 
14.   Hotărârea  nr.14 Privind aprobarea realizării investiţiei „Modernizare drumuri de interes 

local in comuna Ion Creanga, judetul Neamt” 

Initiator : Viceprimar , Nastase  Neculai  , 
Temei  legal : 
   - H.G nr. 28/2008 privind aprobarea structurii devizuluigeneral si a metodologiei privind elaborarea 
devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii. 
 - Legea nr 273/2006 - privind finanţele publice locale, 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 . 

 
 
 

SECRETAR  COMUNA  
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ROMANIA 
 JUDETUL  NEAMT 
 PRIMARIA COMUNEI  ION  CREANGA 
 NR. 934   din 31.01.2019 
 
 
 

PROCES – VERBAL 

 
 Incheiat   astazi  31.01.2019 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. 9 din 26.01.2019; 
  In urma  apelului  facut  de  doamna  secretara ,  la  sedinta  participa  un  numar   de  15 consilieri  din  
totalul  de  15 . 
 Domnul  presedinte de  sedinta Nastase  Neculai , 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  21.12.2018   . 
      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 hotărâre  privind   aprobarea  indicatorilor tehnico-economici ( S. F.) , expertiza  tehnica , 
studiu topografic  avizat  OCPI , studiu  geotehnic   pentru obiectivul de investiție « Modernizare  
drumuri  de  interes local  in  Comuna  Ion Creanga  , jud.  Neamt  
2. Proiect de hotărâre privind implementarea  proiectului   « Modernizare  drumuri  de  interes local  in 
Comuna  Ion Creanga  , jud.  Neamt » 
3. Proiect de hotărâre   privind  aprobarea  Planului  de  actiuni  si  lucrari de  interes  local  pentru  
persoanele apte de  munca din familiile beneficiare de  venit  minum  garantat pentru  anul 2019. 
4. Proiect  de   hotarareprivindaprobarea , scăderii  debitelor  , datorate din  anii precedenți , la  bugetul  
local al comunei  Ion Creanga , începând  cu  01.01.2019 , a  unor  contribuabili . 
5.  Proiect  de   hotarareprivind declararea  in stare  de insolvabilitate a  unor  debitori persoane  fizice , 
scoaterea  creantelor fiscale  ale  acestora din  evidenta  curenta  si  trecerea  intr-o  evidenta  separata . 
6.  Proiect  de   hotarareprivind  însușirea   Raportului  primarului  privind  gestionarea  bunurilor 
  comunei Ion Creanga  la  31.12.2018 . 
7.  Proiect  de   hotarareprivind aprobarea  conturilor  de  execuţie ale bugetului local , ale  bugetelor 
instituţiilor şi  activităţilor  finanţate integral sau  parţial  din  venituri  proprii  la data de 31.12.2018. 
8.  Proiect  de   hotarareîncetarea contractului  de  concesiune nr. 2769  din 30.03.2018  a   doamnei  
Constantin  Elena , aprobat prin  H.C.L  nr. 33/ 30.03.2018. 
9.  Proiect  de   hotararepentru aprobarea  concesionarii  prin incredintare  directa a  terenului   
neproductiv   din  parcela  Zdravan II  - Recea , in  suprafata  de 11, 13  ha  , folosit  pentru  pasunatul  
animalelor ,   apartinand  domeniului  public  si privat,  al comunei  Ion Creanga, jud.  Neamt . 
10.  Proiect  de   hotarareprivind stabilirea locurilor destinate pentru desfăşurarea adunărilor publice si 
constituirea Comisiei locale de avizare a cererilor de organizare a adunarilor publice  in comuna Ion 
Creanga , jud.  Neamt . 
11.  Proiect  de   hotarareprivind aprobarea  Actului  aditional nr. 1  la  Contractul de inchiriere, nr.3447 
din 14.05.2013 incheiat  cu   Farmacia  “ Aruncus”  SRL . 
12.  Proiect  de   hotarare  privind stabilirea salariile de bază pentru funcțiile publice locale,  precum şi 
pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei  Ion Creanga, 
județul Neamț și din serviciile publice din subordinea Consiliului local incepand  cu  01.01.2019 . 
13. Intrebări şi  interpelări. 
    Se  intreaba  daca  mai  sunt  si  alte  probleme de  inclus  in  ordinea  de  zi . Mai  sunt  . 

1. Proiect  de hotarare  privind  asigurarea  cofinantarii  obiectivului  de  investitie  „Modernizare  
drumuri  de  interes  local  in  comuna  Ion Creanga  , jud.  Neamt „ 

2. Proiect  de hotarare  privind  aprobarea  realizarii  investitiei  „Modernizare  drumuri  de  interes  
local  in  comuna  Ion Creanga  , jud.  Neamt „ 



Se  supune  la  vot  ordinea  de  zi  completata  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 hotărâre  privind   aprobarea  indicatorilor tehnico-economici ( S. F.) , expertiza  tehnica , 
studiu topografic  avizat  OCPI , studiu  geotehnic   pentru obiectivul de investiție « Modernizare  
drumuri  de  interes local  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 prezinta  proiectul  nr. 2  de pe  ordinea  de  zi :Proiect de hotărâre 
privind implementarea  proiectului   « Modernizare  drumuri  de  interes local  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  urmatorul  punct  al  ordinii  de zi :Proiect de hotărâre   
privind  aprobarea  Planului  de  actiuni  si  lucrari de  interes  local  pentru  persoanele apte de  munca din 
familiile beneficiare de  venit  minum  garantat 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   
hotarareprivindaprobarea , scăderii  debitelor  , datorate din  anii precedenți , la  bugetul  local al comunei  
Ion Creanga , începând  cu  01.01.2019 , a  unor  contribuabili ,    
  Se  da  cuvantul  d-nei  Morarescu  Maria   , consilier  pe  impozite  si  taxe  locale , invitata  astazi  in  
sedinta  da  citire  listei  contrubuabililor  care  au  solicitat  scaderea  de  datoriile  datorale  la  bugetul  
local . 
Domnul  consilier  Ulianu  Liviu  , spune  ca  pana  acum  aceste  persoane  nu  sunt  atat  de  necajite  
cat  sa  nu  poata  plati  aceste  datorii  acumulate  la  bugetul  local . 
Domnul  consilier  Constantin   Vasile  spune  ca  ar  fi  mai  bine  sa  amanam  proiectul  de hotarare in  
vederea  clarificarii  a  inca  odata a  situatiei  debitelor  datorate  la  bugetul  local  a  acestor  
contribuabilil  
Doamna  secretara  intervine  si  spune  ca   sunt  beneficiare  de  scaderea  de  la  plata  impozitelor  si a  
taxelor  locale  acele  persoane  care  realizeaza  venituri   sub  salarul  minim  pe  economie  garantat  in  
plata , traiesc  numai  din  ajutorul  de  somaj  , au  in  ingrijire  persoane  incadrate  in  grad  de  hanicap  
si  acele  persoane  care  au  fost  aprobate  sa  fie  subventionate  de  la  bugetul  local  pentru  taxa  de  
gunoi  menajer  , conform  H.C.L  nr. 42  din 31.05.2018 . 
Se  da  cuvantul  doamnei  Morarescu Maria , sa  prezinte  cerere  cu  cerere,   solicitarea  
contribuabililor  pentru  scaderea  de  la  plata a  datoriilor   cu  conditia  resp[ectarii  H.C.L nr. 42/ 2018  
si  veniturile  familiei  sa  fie  mai  mici  decat  salarul  minim  garantat  in  plata , astfel :  
Cererea  domnului  Mocanu  Z.  Gheorghe, inregistrata  la  nr. 7561  din 03.09.2018 prin  care  solicita  
scaderea  de  la  plata impozitelor  si  taxelor  locale  ptr.  anul  2018 in  suma  de 159 lei . 
Se  supune  la  vot  si  se  aproba  in  unanimitate  de  voturi.   
Cererea  domnului  Turturica  Z.  Gheorghe , inregistrata  la  nr. 2559  din 23.03.2018 prin  care  
solicita  scaderea  de  la  plata taxei  de  salubritate   ptr.  anul  2018,  in  suma  de 89 lei  
Se  supune  la  vot  si  se  aproba  in  unanimitate  de  voturi.   
Cererea  doamnei   Elisei  Maria , inregistrata  la  nr. 2168  din 16.03.2018 prin  care  solicita  scaderea  
de  la  plata taxei  de  salubritate  si  paza  obsteasca,  in  suma  de 141 lei . 
Se  supune  la  vot  si  se  aproba  in  unanimitate  de  voturi.   
Cererea  doamnei    Triscau  Mariana  de  la  def.  Hogea  , inregistrata  la  nr. 2730 din 29.03.2018 
prin  care  solicita  scaderea  de  la  plata taxei  de  salubritate  si  paza  obsteasca,  in  suma  de 138 lei . 
Se  supune  la  vot  si  se  aproba  in  unanimitate  de  voturi.   



Cererea  domnului  Filimon C. Gheorghe , inregistrata  la  nr. 10.466  din 20.11.2018 prin  care  
solicita  scaderea  de  la  plata impozitelor  si  taxelor  locale  in  suma  de  374 lei  
Se  supune  la  vot  si  se  aproba  in  unanimitate  de  voturi.  
Cererea  doamnei     Ghiuta   Margareta  , inregistrata  la  nr. 9194 din 22.10.2018 prin  care  solicita    
scaderea  de  la  plata impozitelor  si  taxelor  locale  in  suma  de  312 lei  
Se  supune  la  vot  si  se  aproba  in  unanimitate  de  voturi.  
Cererea  doamnei   Botezatu Mariana , inregistrata  la  nr. 9195 din 22.10.2018 prin  care  solicita    
scaderea  de  la  plata impozitelor  si  taxelor  locale  in  suma  de  68 lei  
Se  supune  la  vot  si  se  aproba  in  unanimitate  de  voturi.  
Cererea  doamnei   Timofte   Ecaterina , inregistrata  la  nr. 1756  din 07.03.2018 prin  care  solicita   
scaderea  de  la  taxei de  salubrizare ,  locale  in  suma  de  60 lei . 
Se  supune  la  vot  si  se  aproba  in  unanimitate  de  voturi.  
Cererea  doamnei   Timofte   Ecaterina , inregistrata  la  nr. 1834  din 09.03.2018 prin  care  solicita   
scaderea  de  la  taxei de  salubrizare si  paza  obsteasca ,  locale  in  suma  de  129 lei . 
Se  supune  la  vot  si  se  aproba  in  unanimitate  de  voturi.  
Cererea  domnului  Juganaru  Dumitru , inregistrata  la  nr. 1808 din 08.03.2018 prin  care  solicita  
scaderea  de  la  plata taxei  gunoi  si  paza in  suma  de  34 lei  
Se  supune  la  vot  si  se  aproba  in  unanimitate  de  voturi. 
Cererea  doamnei   Radu  Elena , inregistrata  la  nr. 2499  din 22.03.2018 prin  care  solicita  scaderea  
de  la plata  impozitelor  si taxelor  locale in  suma  de  66 lei . 
Se  supune  la  vot  si  se  aproba  in  unanimitate  de  voturi.  
Cererea  doamnei   Petrosanu  Maria  , inregistrata  la  nr. 2501   din 22.03.2018 prin  care  solicita  
scaderea  de  la plata  impozitelor  si  taxelor  locale in  suma  de  155 lei . 
Se  supune  la  vot  si  se  aproba  in  unanimitate  de  voturi.  
Cererea  domnului   Stratulat  Ioan , inregistrata  la  nr. 1791 din 08.03.2018 prin  care  solicita  
scaderea de  la plata  impozitelor  si  taxelor  locale in  suma  de  181lei . 
 Se  supune  la  vot  si  se  aproba  in  unanimitate  de  voturi. 
Cererea  domnului   Istiuc   Ioan , inregistrata  la  nr. 1688 din 06.03.2018 prin  care  solicita  scaderea 
de  la plata  impozitelor  si  taxelor  locale in  suma  de  102lei . 
 Se  supune  la  vot  si  se  aproba  in  unanimitate  de  voturi. 
Cererea  doamnei   Raileanu  Margareta , inregistrata  la  nr. 1545  din 01.03.2018 prin  care  solicita  
scadereade  la  plata taxei  gunoi  si  paza in  suma  de  101 lei . 
 Se  supune  la  vot  si  se  aproba  in  unanimitate  de  voturi.  
Cererea  domnului   Huci  Minuta , inregistrata  la  nr. 2039  din 14.03.2018 prin  care  solicita  
scaderea de  la plata  impozitelor  si  taxelor  locale in  suma  de  274 lei . 
 Se  supune  la  vot  si  se  aproba  in  unanimitate  de  voturi. 
Cererea  domnului   Ghiuta  Mihai , inregistrata  la  nr. 120  din 09.01.2018 prin  care  solicita  
scaderea de   la  plata taxei  gunoi  in  suma  de  60 lei . 
 Se  supune  la  vot  si  se  aproba  in  unanimitate  de  voturi. 
Cererea  doamnei   Moldovanu  Elena , inregistrata  la  nr. 3416  din 03.05.2018 prin  care  solicita  
scadereade  la  plata taxei  gunoi  in  suma  de  60 lei . 
 Se  supune  la  vot  si  se  aproba  in  unanimitate  de  voturi.  
Cererea  doamnei   Donici  Raluca- Elena , inregistrata  la  nr. 8809  din 09.10.2018 prin  care  solicita  
scadereade  la  plata impozitelor  si  a taxelor  locale  in  suma  de  87 lei . 
 Se  supune  la  vot  si  se  aproba  in  unanimitate  de  voturi.  
Cererea  domnului   Aiacoboaiei  Vasile  , inregistrata  la  nr. 10.463  din 20.11.2018 prin  care  solicita  
scaderea de   la  plata taxei  paza   in  suma  de  40 lei . 
 Se  supune  la  vot  si  se  aproba  in  unanimitate  de  voturi. 
Se  da  citire  cereriidoamnei   Dinu  Maria , inregistrata  la  nr. 11.379  din 17.12.2018 prin  care  
solicita  scadereade  la  plata taxelor  speciale ,  gunoi , paza  si  protectie  civila , pentru  anii  2016,2017 , 
2018 , este  beneficiara  de  ajutor  social ,   are  un  frate  bolnav  gr. I  de  handicap  si  nu  are  cu  ce  sa  
mai  plateasca  si  aceste  taxe  la  bigetul  local  al  comunei ,  in  suma  de  203 lei . 
 Se  supune  la  vot  si  se  aproba  in  unanimitate  de  voturi.  
Cererea  domnului   Carp Gheorghe , inregistrata  la  nr. 11.253  din 12.12.2018 prin  care  solicita  
scaderea de   la  plata impozitelor  si  a taxelor  locale  pentru  datorate   la  bugetul  local  , este  persoana  
beneficira  de  ajutor  social  , este  bolnav  si  singur  . 



 Se  supune  la  vot  si  se  aproba  in  unanimitate  de  voturi suma  de  793  lei  
Cererea  domnului  Lungu  Gheorghe , inregistrata  la  nr. 11.252  din 12.12.2018 prin  care  solicita  
scaderea de   la  plata taxelor  speciale,  restante la  bugetul  local  al  comunei ,  inclusiv pentru  anul 
2018 , datorate  la  bugetul  local  ,are  o  relatie  de concubinaj  cu  numita  Enea  Elena  , persoana 
bolnava  incadrata  in  grad  de  handicap . 
   Se  supune  la  vot  si  se  aproba  in  unanimitate  de  voturi suma  de  135  lei 
Se  da  citire  cereriidoamnei   Ciubotaru  Lucia- Livia , inregistrata  la  nr. 11.254  din 12.12.2018 
prin  care  solicita  scadereade  la  plata taxei  gunoi in  suma  de  60  lei ,  pentru  anul   2018 , este   
vaduva  cu  un  copil  minor  .  
Se  supune  la  vot  si  se  aproba  in  unanimitate  de  voturi.  
Cererea  domnului   Geaman Cristian – Lucian , inregistrata  la  nr. 11.399   din 17.12.2018 prin  care  
solicita  scaderea de   la  plata taxei  de  gunoi  pentru  anul 2018  , motivat  ca  isi  selecteaza  gunoiul  
singur . 
     Se  supune  la  vot  si  se  aproba  in  unanimitate  de  voturi suma  de  60  lei 
    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 de  sedinta  prezinta punctul  cinci al  ordinei  de zi . 

Proiect  de   hotarareprivind declararea  in stare  de insolvabilitate a  unor  debitori persoane  fizice , 
scoaterea  creantelor fiscale  ale  acestora din  evidenta  curenta  si  trecerea  intr-o  evidenta  separata . 
Se  da  cuvantul  d-nei  Morarescu  Maria , consilier  pe  impozite  si  taxe  locale , da  citire  listei  
contribuabililor  persoane  fizice aflate in  stare  de   insolvabilitate , si se  intrerupe   titlul  executoriu  
,este  insolvabil   debitorul  ale  carui  venituri sau  bunuri  urmaribile  au  o  valoare  mai  mica  decat  
obligatiile  fiscale  de  plata  sau  care  nu  au  venituri  ori  bunuri   sau  venituri  urmaribile . 
   Lista  cuprinde  pe  urmatorii  debitori  declarati  insolvabili :Agachi  Vasile , Antoce  Romica ,  
Craciun- Catalin- Constantin ,Craciun  Marian , Craciun Victor- Mihai , Danila  Mioara ,  Danila  Radu , 
Dociu  Gh.  Neculai , Donici  Aurora , Mocanu  I. Daniel , Mocanu  I.  Vasile ,  Popa  Liviu- Constantin ,  
Spinu   Mihai ,  Visan C. Marian , Zgura  Corina- Ruxandra ,  Zugravita  Emil , Tiganasu   Marius – 
Constantin ,  Zgura  Dan – Adrian , Tabacariu  P. Constantin . 
Se  intreaba  de  catre  domnul  presedinte  de  sedinta   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 in continuare urmatorul punct   al  ordinei  de  zi 

.Proiect  de   hotarareprivind  însușirea   Raportului  primarului  privind  gestionarea  bunurilor 
  comunei Ion Creanga  la  31.12.2018 . 
Se  intreaba  de  catre  domnul  presedinte  de  sedinta   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 punctul  urmator  al  ordinei  de  zi:Proiect  de   
hotarareprivind aprobarea  conturilor  de  execuţie ale bugetului local , ale  bugetelor instituţiilor şi  
activităţilor  finanţate integral sau  parţial  din  venituri  proprii  la data de 31.12.2018. 
Se  intreaba  de  catre  domnul  presedinte  de  sedinta   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   se  trece  la  punctul  opt al  ordinei  de  zi: Proiect  de   hotarareîncetarea 
contractului  de  concesiune nr. 2769  din 30.03.2018  a   doamnei  Constantin  Elena , aprobat prin  
H.C.L  nr. 33/ 30.03.2018. 
Se  intreaba  de  catre  domnul  presedinte  de  sedinta   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  cu  14  voturi „  pentru „ 1  vot  „ se  abtine „ din  15  
consilieri  membri  prezenti . 
In  continuare   se  trece  la  punctul  noua  al  ordinei  de  zi : Proiect  de   hotararepentru aprobarea  
concesionarii  prin incredintare  directa a  terenului   neproductiv   din  parcela  Zdravan II  - Recea , in  
suprafata  de 11, 13  ha  , folosit  pentru  pasunatul  animalelor ,   apartinand  domeniului  public  si 
privat,  al comunei  Ion Creanga, jud.  Neamt . 
Se  intreaba  de  catre  domnul  presedinte  de  sedinta   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   se  trece  la  punctul  zece  al  ordinei  de  zi:Proiect  de   hotarareprivind stabilirea 
locurilor destinate pentru desfăşurarea adunărilor publice si constituirea Comisiei locale de avizare a 
cererilor de organizare a adunarilor publice  in comuna Ion Creanga , jud.  Neamt . 
Se  intreaba  de  catre  domnul  presedinte  de  sedinta   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   se  trece  la  punctul  unsprezece  al  ordinei  de  zi:Proiect  de   hotarareprivind 
aprobarea  Actului  aditional nr. 1  la  Contractul de inchiriere, nr.3447 din 14.05.2013 incheiat  cu   
Farmacia  “ Aruncus”  SRL . 
Se  intreaba  de  catre  domnul  presedinte  de  sedinta   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   se  trece  la  punctul  doisprezece  al  ordinei  de  zi:Proiect  de   hotarare  privind 
stabilirea salariile de bază pentru funcțiile publice locale,  precum şi pentru personalul contractual din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei  Ion Creanga, județul Neamț și din serviciile 
publice din subordinea Consiliului local incepand  cu  01.01.2019 . 
Se  intreaba  de  catre  domnul  presedinte  de  sedinta   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   se  trece  la  punctul  treisprezece  al  ordinei  de  zi:Proiect  de hotarare  privind  
asigurarea  cofinantarii  obiectivului  de  investitie  „Modernizare  drumuri  de  interes  local  in  comuna  
Ion Creanga  , jud.  Neamt „ 
 Se  intreaba  de  catre  domnul  presedinte  de  sedinta   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   se  trece  la  punctul  paisprezece al  ordinei  de  zi:Proiect  de hotarare  privind  
aprobarea  realizarii  investitiei  „Modernizare  drumuri  de  interes  local  in  comuna  Ion Creanga  , jud.  
Neamt „ 
 Se  intreaba  de  catre  domnul  presedinte  de  sedinta   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   se  trece  la  punctul cincisprezece al  ordinei  de  zi: Intrebări şi  interpelări. 
 Se  da  citire  cererii inregistrate  la  nr. 138 din 08.01.2019 a  doamnei  Stan  Aurica  din  comuna  Ion 
Creanga  care  solicita  acordarea  unui  ajutor  de inmormantare  ptr.  fiul  decedat   din 03.12.2018 , fara  
venituri . 
   Se  supune  la  vot  cererea  si  se  aproba  in  unanimitate alocarea  din  bugetul  local  a  sumei  de  1000  lei   
ajutor  de  inmormantare . 



Se  da  cuvantul  domnului consilier  local , Petrosanu  Ioan , doresc  sa  va a duc  la  cunostinta  ca  pe  
podul  de  la  David  , in  caz  de  un  incendiu  masina  de pompieri  nu  poate  trece  peste  pod  si  nu  ajunge  
sa  stinga  incendiul , trebuie  ori  largit , ari  facut  un  nou  pod. Pe  strada  Poienii  si  la  Enache  mai  sunt  
doua  astfel  d e poduri  care  ar  trebui  reconstruite  Referitor  la  modernizarea  drumurilor  locale  poate  se  
vor  obtine  finatare  si  le  vom  asfalta . 
Se  da  cuvantul  domnului  Nita  Liviu , vin  cu  propunerea  ca  in  fata  scolii  sa  se  amenajeze  parcari 
exact  ca  la  primarie  , in  vederea  asigurarii  fluctuatiei  circulatiei  rutiere , deoarece  dimineata  este  o  
aglomeratie  de masini , ale  d-lor  profesori  , mamici  care-si  aduc  copii  cu  masina  , microbuzele  scolare 
si  oricand  se  poate  intampla   ceva  rău. 
Se  da  cuvantul  domnului    Huci  Cristian , sa  comandati  confectionarea  d e indicatoare  rutiere  la  
intrarea  in fiecare  localitate deoarece  merg  prin  multe  comune  si  astfel  de indicatoare  sunt  de  folosinta 
chiar  si  cu  distanta care este  de  parcurs . 
Se  da  cuvantul  doamnei  Cenusa  Maria , vreau  sa  va  intreb  despre  podul  de  peste  Siret  este  foarte  
deteriorat  , poate  se intervine   cu  lucrari de  reasfaltare . 
Se  da  cuvantul  domnului   Constantin  Vasile  ,  cei 10 km  de  asfalt  acopera  toate  drumurile  
neasfaltate ,  vreau  sa  stiu  daca  fdt. Crizantemelor  este  cuprinsa  in  acest  proiect . 
Se  da  cuvantul  domnului   Chelaru  Constantin , drumul  de  la  Arinosu  trebuie  sa  insistati  pentru  al  
repara ,  este   plin  cu  gauri  si  apa  de  la  zapada.  
Se  da  cuvantul  domnului   Viceprimar , am  facut  adresa  catre  C.J Neamt  ptr.  repararea  acestui  drum  
de  la  padurea  Arionosu  si  Cotu  Balan si  pe  partea  cealalta  spre  Izvor  in  total  6  km  de  asaflat  si  
repararea   a 3  km  de drum  cu  balastru . 
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. 
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 NR. 935  din 31.01.2019 
 

 
PROCES-VERBAL 

 
 
 
     Incheiat  astazi  31.01.2019 
     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 31.01.2019,  ora 16,00  
la sediul  primariei  comunei  Ion Creanga . 
     Drept  pentru  care  s-a  incheiat  prezentul  proces- verbal  si  drept  pentru  care  semnam  
astazi 31.01.2019 . 
 
 
 
 
 

SECRETAR 
NITA  MIHAELA 

 
 
 

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

Chelaru  Elena – Florentina …………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


