
ROMANIA 
JUDETUL  NEAMT 
 PRIMARIA COMUNEI  ION  CREANGA 
 NR. 6715  din 31.07.2019 
 

 
M I N U T A  

 
Sedintei  ordinare a  C.L. din data de 31.07.2019 , 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. 53  privind avizarea Regulamentului  Serviciului Public de Salubrizare 
a localităților din Județul Neamț 
Initiator : Primar , Ing. Prichici  Petrică. 
Temei  legal :   

- O.U.G. nr. 74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul 
deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de 
ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu 

- Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată, cu  modificarile  si  
completarile  ulterioare , 

-  Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de 
Utilități Publice nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului–cadru al serviciului de salubrizare 
a localităților , 

-  art. 16 alin. (3) și art. 21 alin. (1)  din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
„ECONEAMȚ”, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, 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 ; 
- Codul  administrativ  aprobat   prin Ordonanta  de  Urgenta  a  Guvernului  nr.  57 din 03.07.2019 

: 
 

Hotararea  a  fost  adoptata  in  unanimitate  de consilierii  prezenti . 

 
2.   Hotărârea  nr. 54 privind modificarea H.C.L nr. 12  din 16.02.2018  privind atribuirea și 
încheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale 
serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 2, județul Neamț, modificată și completată  prin  H.C.L  
nr. 42  din  31.05.2018  
Initiator : Primar , Ing. Prichici  Petrică. 
Temei  legal :   

- O.U.G  nr. 74/ 2008  pentru  modificarea  art. 17 din  Legea  nr. 211/ 2011 , repectiv  stabilirea  si  
aprobarea de  tarife distincte pentru  gestionarea deseurilor   reciclabile  din  deseuri municipale  
si  pentru  gestionarea  deseurilor  reziduale  din  deseuri  municipale , inclusiv  sanctiunile  
aplicate  in  cazul in  care  beneficiarul  serviciului  nu  separa  in  mod  corespunzator cele  doua  
fluxuri  de  deseuri . 

- Hotărârea Consiliului Local a  Comunei  Ion Creangă  nr. 12 din 16.02.2019 privind atribuirea și 
încheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale 
serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 2, județul Neamț, modificată si  
completată prin  H.C.L  nr. 42  din 31.05.2019  ; 



- prevederile art. 8, alin. (3), lit. k), art. 9, alin. (2), lit. d) și ale art. 10, alin. (5) din Legea 
serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- prevederile art. 6, alin. (1), lit. l), art. 8, alin. (1), art. 9, alin. (1), lit. c) și ale art. 20 alin. (2), lit. d) 
din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților republicată; 

- prevederile art. III și art. I punctul 3 din O.U.G. nr. 74/2008 referitoare la modificarea art. 17 din 
Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor; 

- Contractul de Delegare prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de 

salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 2, județul Neamț nr. 159 din 04.04.2018;  
- 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 ; 
-  Codul  administrativ  aprobat   prin Ordonanta  de  Urgenta  a  Guvernului  nr.  57 din 

03.07.2019 : 
 

         Hotararea  a  fost  adoptata  in  unanimitate  de consilierii  prezenti . 
 
        3.   Hotărârea  nr. 55  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. Prichici  Petrică. 
Temei  legal :   
-  Legii  nr.  273 /2006  privind  finanţele  publice  locale , cu  modificările  şi  completarile  ulterioare  , 
- Legii  nr. 82 / 1991  a  contabilitatii  republicata  cu  modificarile  si  completarile  ulterioare . 
- Legii    nr. 50 /2019 a  bugetului  de  stat  pe  anul  2019 ; 
- H.C.L  nr. 29  din 19.04.2019  pentru  aprobarea  bugetului  local  pentru  anul  2019 , cu  modificarile  
si  completarile  ulterioare ;  
- Legea nr.  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 ; 
- Codul  administrativ  aprobat   prin Ordonanta  de  Urgenta  a  Guvernului  nr.  57 din 03.07.2019 : 
 
  Hotararea  a  fost  adoptata  in  unanimitate  de consilierii  prezenti . 
 
        4.   Hotărârea  nr. 56  pentru  aprobarea  Raportului  de  evaluare a capacitatii  de  aparare  
impotriva  incendiilor pentru  semestrul I  / 2019  si  stabilirea masurilor  de  optimizare  a  
capacitatii  de  aparare  impotriva  incendiilor  . 
Initiator : Primar , Ing. Prichici  Petrică. 
Temei  legal :   

- Legea  nr. 307 / 2006   privind  apararea  impotriva  incendiilor  , cu  modificarile  si  completarile  
ulterioare , 

- Ordinul  MAI  nr. 160/ 2007 pentru  aprobarea   Regulamentului  de  planificare  , organizare , 
desfasurare si  finalizare a  activitatii  de  prevenire a  situatiilor  de  urgenta prestate  de  serviciile  
voluntare  si  private pentru   situatii  de  urgenta  , cu  modificarile  si  completarile  ulterioare , 

- Ordinul  nr. 163/ 2007  pentru  aprobarea  Normelor  generale  de  aparare  impotriva  incendiilor  , 
cu  modificarile  si  completarile  ulterioare . 

- Legii  nr. 24/ 2000 privind  normele  de tehnica  legislativa cu  modificarile  si  completarile  
ulterioare , 

- Legii  nr. 52/ 2003  privind  transparenta  decizionala  in  administratia  publica  locala  , 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 ; 
    - Codul  administrativ  aprobat   prin Ordonanta  de  Urgenta  a  Guvernului  nr.  57 din 03.07.2019 : 
 

  Hotararea  a  fost  adoptata  in  unanimitate  de consilierii  prezenti 
 
      5.   Hotărârea  nr. 57 privind adoptarea unor măsuri de optimizare a capacităţii de apărare 
 împotriva incendiilor pe teritoriul  comunei Ion Creangă. 
Initiator : Primar , Ing. Prichici  Petrică. 
Temei  legal :   

- Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, actualizata; 
- Ordinul Ministerului Administratiei si Internelor nr. 163/2007 privind aprobarea Normelor 

generale de aparare impotriva incendiilor;  
- Ordinul Ministerului Administratiei si Internelor nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor 

generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă, actualizat; 
- 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 ; 
- Codul  administrativ  aprobat   prin Ordonanta  de  Urgenta  a  Guvernului  nr.  57 din 

03.07.2019 : 
 

  Hotararea  a  fost  adoptata  in  unanimitate  de consilierii  prezenti 
 

      6.   Hotărârea  nr. 58 Privind  aprobarea  Notei  conceptuale si  a temei de  proiectare  pentru  
obiectivul  de  investitii «Decolmatarea  pârâului  Rece pe o  lungime de 654 m, 
 în aval de  podul de  la  Niță » 
Initiator : Primar , Ing. Prichici  Petrică. 
Temei  legal :   

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

- H.G  nr. 907 / 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul - cadru al documentaţiilor tehnico - 
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu  
modificarile si  completarile  ulterioare ; 

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

- Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publica. 
- H.C.L  nr.  29  din 19.04.2019  pentru  aprobarea  bugetului  local  pentru  anul  2019 , 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 ; 
- Codul  administrativ  aprobat   prin Ordonanta  de  Urgenta  a  Guvernului  nr.  57 din 03.07.2019  
 
  Hotararea  a  fost  adoptata  in  unanimitate  de consilierii  prezenti. 
 
     7.   Hotărârea  nr.59  privind  aprobarea  Notei  conceptuale si  a temei de  proiectare  pentru  
obiectivul  de  investitii «Decolmatarea  canal  pe o  lungime de 666 m,locuință  Rugină  până  în  
Zăvoi » 
Initiator : Primar , Ing. Prichici  Petrică. 
Temei  legal :   

- Legea  nr.  273 /2006  privind  finanţele  publice  locale , cu  modificările  şi  completarile  
ulterioare  ; 

- H.G  nr. 907 / 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul - cadru al documentaţiilor tehnico - 
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu  
modificarile si  completarile  ulterioare ; 



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

- Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publica. 
- H.C.L  nr.  29  din 19.04.2019  pentru  aprobarea  bugetului  local  pentru  anul  2019 , 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 ; 
- Codul  administrativ  aprobat   prin Ordonanta  de  Urgenta  a  Guvernului  nr.  57 din 03.07.2019  
 
  Hotararea  a  fost  adoptata  in  unanimitate  de consilierii  prezenti. 
 
8.   Hotărârea  nr.60privind  aprobarea  investitiei « Decolmatarea  pârâului  Rece  pe o  lungime de 
654 m, în aval de  podul de  la  Niță » 
Initiator : Primar , Ing. Prichici  Petrică. 
Temei  legal :   

- Legea  nr.  273 /2006  privind  finanţele  publice  locale , cu  modificările  şi  completarile  
ulterioare  ; 

- Luând  in  considerare  prevederile  H.G  nr. 907 / 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul 
- cadru al documentaţiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii 
finanţate din fonduri publice, cu  modificarile si  completarile  ulterioare ; 

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

- Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publica. 
- H.C.L  nr.  29  din 19.04.2019  pentru  aprobarea  bugetului  local  pentru  anul  2019 , 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 ; 
- Codul  administrativ  aprobat   prin Ordonanta  de  Urgenta  a  Guvernului  nr.  57 din 03.07.2019  
 
  Hotararea  a  fost  adoptata  in  unanimitate  de consilierii  prezenti. 
 
  9.   Hotărârea  nr.61 Privind  aprobarea   investitiei « Decolmatare  canal  pe o  lungime de 666 m,  
locuință  Rugină  până  în  Zăvoi » 
Initiator : Primar , Ing. Prichici  Petrică. 
Temei  legal :   

- Legea  nr.  273 /2006  privind  finanţele  publice  locale , cu  modificările  şi  completarile  
ulterioare  ; 

- Luând  in  considerare  prevederile  H.G  nr. 907 / 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul 
- cadru al documentaţiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii 
finanţate din fonduri publice, cu  modificarile si  completarile  ulterioare ; 

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

- Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publica. 
- H.C.L  nr.  29  din 19.04.2019  pentru  aprobarea  bugetului  local  pentru  anul  2019 , 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 ; 
- Codul  administrativ  aprobat   prin Ordonanta  de  Urgenta  a  Guvernului  nr.  57 din 03.07.2019  

 
Hotararea  a  fost  adoptata  in  unanimitate  de consilierii  prezenti 



 
  10.   Hotărârea  nr.62 Privind  aprobarea  investitiei «Imprejmuire  Targ  animale  vii   sat  Izvoru 
« 
Initiator : Primar , Ing. Prichici  Petrică. 
Temei  legal :  

- Legea  nr.  273 /2006  privind  finanţele  publice  locale , cu  modificările  şi  completarile  
ulterioare  ; 

- H.G  nr. 907 / 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul - cadru al documentaţiilor tehnico - 
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu  
modificarile si  completarile  ulterioare ; 

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

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

- Legea nr. 52/2003 privind  transparenţa  decizională  în  administraţia publica. 
- H.C.L  nr.  10  din 16.02.2018  pentru  aprobarea  bugetului  local  pentru  anul  2018 , cu  

modificarile  si  completarile  ulterioare ; 
- H.C.L  nr. 121 din 28.12.2017  privind  aprobarea  inventarului  bunurilor  din  domeniul  public  

al  comunei  Ion Creanga ; 
- Strategia  de  dezvoltare  durabila  a  comunei  Ion Creanga  , jud.  Neamt , pentru  perioada  2014- 

2020  , aprobata  prin H.C.L  nr. 67 din 30.09.2014. 
-  Legea nr.  215 / 2001 a  admnistratiei  publice  locale  , republicata  cu  modificarile  si  
completarile   ulterioare , 
- Legea  nr. 544 / 2001  privind  liberul  acces  la  informatiile  de  interes  public; 
- Legea nr. 52/ 2003 privind  transparenta  decizionala  in  administratia  publica ; 
- Codul  administrativ  aprobat   prin Ordonanta  de  Urgenta  a  Guvernului  nr.  57 din 03.07.2019  
 
               Hotararea  a  fost  adoptata  in  unanimitate  de consilierii  prezenti. 
 
  11.   Hotărârea  nr.63 privind  alegerea  unui  nou  presedinte  de sedinta pentru  următoarele  3  
luni :  august , septembrie , octombrie   2019 , domnul  consilier  Ulianu Liviu- Mihai. 
Initiator : Primar , Ing. Prichici  Petrică. 
Temei  legal :  
-         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 ; 
- Codul  administrativ  aprobat   prin Ordonanta  de  Urgenta  a  Guvernului  nr.  57 din 03.07.2019  
 
            Hotararea  a  fost  adoptata  in  unanimitate  de consilierii  prezenti. 
 
  12.   Hotărârea  nr.64 privind  modificarea  si completarea  H.C.L  nr. 36 din 30.05.2019  privind  
actualizarea Strategiei  anuale  de   achiztii  publice  si a  Programului  Anual  al Achizitiilor 
Publice , dupa aprobarea  bugetului  local al Comunei  Ion Creanga,  pentru  anul 2019  
Initiator : Primar , Ing. Prichici  Petrică. 
Temei  legal :  

- H.C.L  nr. 100  din 21.12.2018  prin  care  s-a  aprobatStrategia Anuala de Achiziții Publice   si  
Programul  Anual  al  Achizitiilor  Publice  pentru  anul 2019  ale  Comunei  Ion Creanga ; 

- H.C.L  nr. 36 din 30.05.2019  privind  actualizarea Strategiei  anuale  de   achiztii  publice  si a  
Programului  Anual  al  Achizitiilor   Publice ,   dupa  aprobarea  bugetului  local al Comunei  Ion 
Creanga,  pentru  anul 2019 . 

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

- Legii  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  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 ; 
- Codul  administrativ  aprobat   prin Ordonanta  de  Urgenta  a  Guvernului  nr.  57 din 03.07.2019  
 
 Hotararea  a  fost  adoptata  in  unanimitate  de consilierii  prezenti. 
 
 

SECRETAR  COMUNA  
NITA  MIHAELA 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ROMANIA 
 JUDETUL  NEAMT 
 PRIMARIA COMUNEI  ION  CREANGA 
 NR. 6716  din 31.07.2019 
 
 
 
 
 

PROCES – VERBAL 
 
Incheiat   astazi  31.07.2019 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.142 din 26.06.2019; 
  In urma  apelului  facut  de  doamna  secretara ,  la  sedinta  participa  un  numar   de  15 consilieri  din  
totalul  de  15 . 
 Domnul  presedinte de  sedinta Tabacariu  Dumitru  Dorin , conduce   lucrarile de  astazi  ale  sedintei. 
 Inainte  de  a  anunta  ordinea  de  zi , se intreaba  daca   sunt  opinii   asupra  procesului -  verbal  de  la  
sedinta „de  indata „  a  Consiliului  local   din  data   de  28.06.2019. 
 Nu  sunt  opinii   asupra  procesului  verbal , care  a  fost  pus  la  dispozitia  consilierilor  locali  de  catre  
doamna  secretara, inainte  de  a incepe  sedinta  si  care  a  fost  aprobat  in  unanimitate  de voturi  de  
consilierii  prezenti . 
  In continuare  domnul  presedinte  de  sedinta  da  citire  proiectului  ordinei   de  zi : 
1. Proiect  de   hotarareprivind  avizarea   Regulamentului Serviciului  Public  de  Salubrizare  a   
localităților  din  județul  Neamț – initiator Ing. Prichici  Petrică – Primarul Comunei  Ion Creangă ,  
2.  Proiect  de   hotarare privind  modificarea  H.C.L  nr. 12  din 16.02.2018  privind  atribuirea  și 
încheierea  contractului Delegarea  prin  concesiune a  gestiunii  unor  activități  componente ale  
serviciului de  saluibrizare a  unitaților administrativ- teritoriale  membre ale  Asociației de  Dezvoltare  
Intercomunitară   „ ECONEAMȚ  „ din  Zona 2, jud.  Neamț , modificată și completată  prin  H.C.L  nr. 
42  din 31.05.2018 – initiator Ing. Prichici  Petrică – Primarul Comunei  Ion Creangă ,  
3. Proiect  de   hotarare privind  aprobarea conturilor  de  executie  ale  bugetului  local , ale  bugetelor 
institutiilor  si  activitatilor  finatate  integral  sau  partial din venituri  proprii la  data  de  30.06.2019 – 
initiator Ing. Prichici  Petrică – Primarul Comunei  Ion Creangă . 
4. Proiect  de   hotarare privind  aprobarea  Raportului de  evaluare  a  capacitatii  de  aparare  impotriva  
incendiilor  pentru  semestrul I / 2019  si stabilirea masurilor  de  optimizare a  capacitatii  de  aparare  
impotriva  incendiilor - initiator Ing. Prichici  Petrică – Primarul Comunei  Ion Creangă ,  
5. Proiect  de   hotarare pentru adoptarea  unor  masuri  de  optimizare  a  capacitatii  de  aparare  
impotriva  incendiilor  pe  teritoriul  comunei  Ion Creanga– initiator Ing. Prichici  Petrică – Primarul 
Comunei  Ion Creangă ,  
6. Proiect  de   hotarare privind  aprobarea  Notei  conceptuale  si a  Temei  de proiectare  pentru  
obiectivul  de  investitii „ Decolmatare  pârâu Rece  pe  o  lungime de 654 m , în  aval de  podul  de  la  
Niță  „– initiator Ing. Prichici  Petrică – Primarul Comunei  Ion Creangă ,  
7. Proiect  de   hotarare privind  aprobarea  Notei  conceptuale  si a  Temei  de proiectare  pentru  
obiectivul  de  investitii „ Decolmatare  canal pe  o  lungime de 666 m , locuință  Rugină  până în Zăvoi   
„– initiator Ing. Prichici  Petrică – Primarul Comunei  Ion Creangă ,  
8. Proiect  de   hotarare privind  aprobarea  investitiei „ Decolmatare  pârâu Rece  pe  o  lungime de 654 
m , în  aval de  podul  de  la  Niță  „– initiator Ing. Prichici  Petrică – Primarul Comunei  Ion Creangă ,  
9. Proiect  de   hotarare privind  aprobarea  investitiei „ Decolmatare  canal pe  o  lungime de 666 m , 
locuință  Rugină  până în Zăvoi   „– initiator Ing. Prichici  Petrică – Primarul Comunei  Ion Creangă , 10. 

Proiect  de   hotarare privind  aprobarea  investitiei „Împrejmuire  târg  animale  vii , sat  Izvoru   „– 
initiator Ing. Prichici  Petrică – Primarul Comunei  Ion Creangă ,  
11. Proiect  de   hotarare privind alegerea  unui  nou  președinte  de  ședință  pentru  următoarele  3  luni ,  
august , septembrie  , octombrie  2019  , domnul  consilier Ulianu  Liviu- Mihai – initiator Ing. Prichici  
Petrică – Primarul Comunei  Ion Creangă ,   
12. Intrebări şi  interpelări 



Se  intreaba  daca  mai  sunt  si  alte  probleme de  inclus  in  ordinea  de  zi.  Mai  sunt , in  plus  la  
ordinea  de  zi : 
13. Proiect  de   hotarare privind   modificarea  si  completarea  H.C.L  nr. 36  din  30.05.2019 privind  
actualizarea  Strategiei   anuale  de  achizitii  publice  si a PAAP , dupa  aprobarea   bugetului  local  al  
comunei  Ion Creanga  , pentru  anul 2019  
 Se  intreaba  daca  mai  sunt  si  alte  probleme de  inclus  in  ordinea  de  zi . Nu  mai  sunt   
Se  supune  la  vot  ordinea  de  zi si  se  aproba   in  unanimitate  de  voturi  de  catre  consilierii  prezenti  
 In  continuare  domnul  presedinte  de  sedinta   prezinta   primul  punct  al  ordinei  de  zi:Proiect  de   

hotarare privind   aprobarea   Regulamentului Serviciului  Public  de  Salubrizare  a   localităților  
din  județul  Neamț . 
   Se  intreaba  daca doreste  cineva  sa  discute  pe  marginea  proiectului  de  hotarare .Nu   doreste  nimeni .      
Se  da  cuvantul  presedintilor  comisiilor  de specialitate ale  Consiliului  local ,  pentru a prezenta  avizele 
care  sunt  favorabile  proiectului  de  hotarare . Se  supune  la  vot   si  hotararea  a  fost  adoptata  in  
unanimitate  de consilierii  prezenti . 
In  continuare  domnul  presedinte prezinta  proiectul  nr. 2  de pe  ordinea  de  zi :Proiect  de   

hotarare privind  modificarea  H.C.L  nr. 12  din 16.02.2018  privind  atribuirea  și încheierea  
contractului Delegarea  prin  concesiune a  gestiunii  unor  activități  componente ale  serviciului de  
saluibrizare a  unitaților administrativ- teritoriale  membre ale  Asociației de  Dezvoltare  
Intercomunitară   „ ECONEAMȚ  „ din  Zona 2, jud.  Neamț , modificată și completată  prin  H.C.L  nr. 
42  din 31.05.2018 – initiator Ing. Prichici  Petrică – Primarul Comunei  Ion Creangă ,  
Se  intreaba  daca doreste  cineva  sa  discute  pe  marginea  proiectului  de  hotarare . 
Se  da  cuvantul  domnului consilier ,Ulianu  Liviu  Mihai , cantitatea  de  gunoi  trebuie  cântărită  pentru  
a  evita  speculațiile  care  se  fac  pe  seama  gunoaielor  .  
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   

hotarare privind  aprobarea conturilor  de  executie  ale  bugetului  local , ale  bugetelor institutiilor  si  
activitatilor  finatate  integral  sau  partial din venituri  proprii la  data  de  30.06.2019 – initiator Ing. 
Prichici  Petrică – Primarul Comunei  Ion Creangă . 
Se  intreaba  daca doreste  cineva  sa  discute  pe  marginea  proiectului  de  hotarare .Nu   doreste  nimeni .      
Se  da  cuvantul  presedintilor  comisiilor  de specialitate ale  Consiliului  local ,  pentru a prezenta  avizele 
care  sunt  favorabile  proiectului  de  hotarare . Se  supune  la  vot   si  hotararea  a  fost  adoptata  in  
unanimitate  de consilierii  prezenti . 
In  continuare  domnul  presedinte  trece  la  punctul  patru   al  ordinei  de zi :Proiect  de   hotarare 
privind  aprobarea  Raportului de  evaluare  a  capacitatii  de  aparare  impotriva  incendiilor  
pentru  semestrul I / 2019  si stabilirea masurilor  de  optimizare a  capacitatii  de  aparare  impotriva  
incendiilor - initiator Ing. Prichici  Petrică – Primarul Comunei  Ion Creangă ,  
Se  intreaba  daca doreste  cineva  sa  discute  pe  marginea  proiectului  de  hotarare .Nu   doreste  nimeni .      
Se  da  cuvantul  presedintilor  comisiilor  de specialitate ale  Consiliului  local ,  pentru a prezenta  avizele 
care  sunt  favorabile  proiectului  de  hotarare . Se  supune  la  vot   si  hotararea  a  fost  adoptata  in  
unanimitate  de consilierii  prezenti . 
In  continuare  domnul  presedinte  trece  la  punctul  cinci  al  ordinii  de zi :Proiect  de   hotarare 
pentru adoptarea  unor  masuri  de  optimizare  a  capacitatii  de  aparare  impotriva  incendiilor  pe  
teritoriul  comunei  Ion Creanga– initiator Ing. Prichici  Petrică – Primarul Comunei  Ion Creangă ,  
Se  intreaba  daca doreste  cineva  sa  discute  pe  marginea  proiectului  de  hotarare .Nu   doreste  nimeni .      
Se  da  cuvantul  presedintilor  comisiilor  de specialitate ale  Consiliului  local ,  pentru a prezenta  avizele 
care  sunt  favorabile  proiectului  de  hotarare . Se  supune  la  vot   si  hotararea  a  fost  adoptata  in  
unanimitate  de consilierii  prezenti . 
In  continuare  domnul  presedinte  trece  la  punctul  sase  al  ordinii  de zi:Proiect  de   hotarare 
privind  aprobarea  Notei  conceptuale  si a  Temei  de proiectare  pentru  obiectivul  de  investitii „ 
Decolmatare  pârâu Rece  pe  o  lungime de 654 m , în  aval de  podul  de  la  Niță  „– initiator Ing. 
Prichici  Petrică – Primarul Comunei  Ion Creangă ,  
Se  intreaba  daca doreste  cineva  sa  discute  pe  marginea  proiectului  de  hotarare .Nu   doreste  nimeni .      
Se  da  cuvantul  presedintilor  comisiilor  de specialitate ale  Consiliului  local ,  pentru a prezenta  avizele 



care  sunt  favorabile  proiectului  de  hotarare . Se  supune  la  vot   si  hotararea  a  fost  adoptata  in  
unanimitate  de consilierii  prezenti . 
In  continuare  domnul  presedinte  trece  la  urmatorul proiect de  hotarare  al  ordinii  de 
zi:Proiect  de   hotarare privind  aprobarea  Notei  conceptuale  si a  Temei  de proiectare  pentru  
obiectivul  de  investitii „ Decolmatare  canal pe  o  lungime de 666 m , locuință  Rugină  până în 
Zăvoi   „– initiator Ing. Prichici  Petrică – Primarul Comunei  Ion Creangă ,  
Se  intreaba  daca doreste  cineva  sa  discute  pe  marginea  proiectului  de  hotarare .Nu   doreste  nimeni .      
Se  da  cuvantul  presedintilor  comisiilor  de specialitate ale  Consiliului  local ,  pentru a prezenta  avizele 
care  sunt  favorabile  proiectului  de  hotarare . Se  supune  la  vot   si  hotararea  a  fost  adoptata  in  
unanimitate  de consilierii  prezenti . 
In  continuare  domnul  presedinte  trece  la  urmatorul proiect de  hotarare  al  ordinii  de 
zi:Proiect  de   hotarare privind  aprobarea  investitiei „ Decolmatare  pârâu Rece  pe  o  lungime de 
654 m , în  aval de  podul  de  la  Niță  „– initiator Ing. Prichici  Petrică – Primarul Comunei  Ion 
Creangă ,  
Se  intreaba  daca doreste  cineva  sa  discute  pe  marginea  proiectului  de  hotarare .Nu   doreste  nimeni .      
Se  da  cuvantul  presedintilor  comisiilor  de specialitate ale  Consiliului  local ,  pentru a prezenta  avizele 
care  sunt  favorabile  proiectului  de  hotarare . Se  supune  la  vot   si  hotararea  a  fost  adoptata  in  
unanimitate  de consilierii  prezenti . 
In  continuare  domnul  presedinte  trece  la  urmatorul proiect de  hotarare  al  ordinii  de 
zi:Proiect  de   hotarare privind  aprobarea  investitiei „ Decolmatare  canal pe  o  lungime de 666 m , 
locuință  Rugină  până în Zăvoi   „– initiator Ing. Prichici  Petrică – Primarul Comunei  Ion Creangă , 
Se  intreaba  daca doreste  cineva  sa  discute  pe  marginea  proiectului  de  hotarare .Nu   doreste  nimeni .      
Se  da  cuvantul  presedintilor  comisiilor  de specialitate ale  Consiliului  local ,  pentru a prezenta  avizele 
care  sunt  favorabile  proiectului  de  hotarare . Se  supune  la  vot   si  hotararea  a  fost  adoptata  in  
unanimitate  de consilierii  prezenti . 
In  continuare  domnul  presedinte  trece  la  urmatorul proiect de  hotarare  al  ordinii  de 
zi:Proiect  de   hotarare privind  aprobarea  investitiei „Împrejmuire  târg  animale  vii , sat  Izvoru   
„– initiator Ing. Prichici  Petrică – Primarul Comunei  Ion Creangă ,  
Se  intreaba  daca doreste  cineva  sa  discute  pe  marginea  proiectului  de  hotarare .Nu   doreste  nimeni .      
Se  da  cuvantul  presedintilor  comisiilor  de specialitate ale  Consiliului  local ,  pentru a prezenta  avizele 
care  sunt  favorabile  proiectului  de  hotarare . Se  supune  la  vot   si  hotararea  a  fost  adoptata  in  
unanimitate  de consilierii  prezenti . 
In  continuare  domnul  presedinte  trece  la  urmatorul proiect de  hotarare  al  ordinii  de 
zi:privind alegerea  unui  nou  președinte  de  ședință  pentru  următoarele  3  luni ,  august , septembrie  
, octombrie  2019  , domnul  consilier Ulianu  Liviu- Mihai – initiator Ing. Prichici  Petrică – Primarul 
Comunei  Ion Creangă ,   
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   

hotarareprivind   modificarea  si  completarea  H.C.L  nr. 36  din  30.05.2019 privind  actualizarea  
Strategiei   anuale  de  achizitii  publice  si a PAAP , dupa  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  punct  al ordinii  de zi:Intrebări şi  

interpelări. 
Domnul  presedinteprezinta  cererea  domnului Platon  Alexandru  domiciliat  in  satul  Stejaru  care  
solicita  acordarea  unui  ajutor  de  inmormantare  pentru  fiul  care  a  decedat  deoarece  sunt  persoane  in  
varsta si  cu  o  situatie  materiala  precara  
 Se  supune  la  vot  cererea  domnului  Platon , in  unanimitate  de  voturi   , pentru care  se  aproba  suma  de  
1000  lei  ajutor  de  inmormatare .  
Domnul  presedinte  prezinta  cererea  doamnei  Mocanu  Didina,  domiciliata in  satul  Ion Creanga   care  
solicita  acordarea  unui  ajutor  de  inmormantare  pentru  fiul  care  a  decedat  deoarece  sunt  persoane  in  
varsta si  cu  o  situatie  materiala  precara . 



 Se  supune  la  vot  cererea  doamnei  Mocanu  Didina , in  unanimitate  de  voturi   , pentru care  se  aproba  
suma  de  1000  lei  ajutor  de  inmormatare ,  
In  continuare  se  prezinta  consilierilor  locali  atentionarea   meteorologica  pentru  intervalul 31 iulie  ora  
15,00  pana  la  01.  August  2019  , ora  11,00  fenomenul  vizat  fiind ,  manifestari de instabilitate  
atmosferica . 
Se  da  citire , de catre  domnul  presedinte  de sedinta,  a cererii  preotului ,  impreuna  cu  membri 
parohiali  ai  Bisericii  Ion Creanga  prin  care  solicita  acordarea  unui  sprijin  financiar  in  suma  de  
50.000  lei  pentru  refacerea  instalatiei  electrice  din  biserica si  placarea  cu  marmura a  pardoselii  si  
modificarea  Sfintei  Mese . 
Domnul  presedinte  de sedinta  spune  ca  aceasta  cerere  nu  poate  fi  rezolvata  acum  sumele  alocate  
sunt  stabilite  si  trecute  prin  Consiliul  local , asteptam  mai  multi  bani  pentru  realizarea obiectivelor  de  
investitii  propuse  a  se  realiza  , mai  intai  trebuie  sa  gasim    fondurile  necesare  de  unde  se  poate  face  
aceasta  alocare  printr-o  rectificare  de  buget  
 Asadar  cererea  preotului paroh  de  la  Biserica Ion Creanga o  vom  avea  in  vedere  pentru  urmatoarea  
perioada . 
Se  intreaba  de  domnul  presedinte  de  sedinta  cine  mai  doreste  sa  discute  
Se  da  cuvantul  domnului  Petrosanu  Ioan  as  dori  sa intreb daca pentru  proiectul  depus  referitor  la  
asfaltarea  drumurilor  satesti s-a  aprobat  finantarea si  putem  continua  astfaltarea  acestora . 
Se  da  cuvantul domnului  Huci  Constantin Cristian care  spune  ca  noi  am  fost  de  acord  cu  toate  
proiectele  propuse  a se  realiza , dar  nu  s-au  realizat  inca . 
Se  da  cuvantul domnului  Tabacariu  Dorin  - aceste  investitii  propuse  a  se  realiza  sunt  de durata  , 
domnul  primar  s-a  straduit  sa  aduca  bani  in  comuna , pentru  dezvoltarea  si  in  interesul  comunitatii 
locale . 
Domnul  presedinte  intreaba  daca  doreste  cineva  sa  mai  discute :Nu mai doreste  nimeni  
Domnul  presedinte  de  sedinta  declara  inchise  lucrarile  de  astazi  ale  sedintei . 
Drept  pentru  care  s- a  incheiat  prezentul  proces- verbal. 
 
 PREŞEDINTE  DE ŞEDINTA                                                           INTOCMIT 
 CONSILIER                                                    SECRETAR  
TABACARIU  DUMITRU- DORIN                                                       NIȚĂ   MIHAELA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ROMANIA 



 JUDETUL  NEAMT 
 PRIMARIA COMUNEI  ION  CREANGA 
 NR. 6716 din 31.07.2019 
 
 

 
PROCES-VERBAL 

 
 
 
     Incheiat  astazi  31.07.2019 
     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 31.07.2019,  ora 16,00  
la sediul  primariei  comunei  Ion Creanga . 
     Drept  pentru  care  s-a  incheiat  prezentul  proces- verbal  si  drept pentru  care  semnam  
astazi  31.07.2019 . 
 
 
 
 
 

SECRETAR 
NITA  MIHAELA 

 
 
 

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

Chelaru  Elena – Florentina …………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ROMANIA 



 JUDETUL  NEAMT 
 PRIMĂRIA COMUNEI  ION  CREANGĂ 
 NR. 6675 din 05.08.2019 
 

CĂTRE, 
PAROHIA  ION CREANGĂ 

Comuna  Ion  Creangă  , jud.  Neamt  
 
 

Urmare  a cererii  dumneavoastrănr. 19 din 29.07.2019   prin  care  ne  solictați  acordarea  unui  sprijin  
financiar  în  sumă  de  50.000  lei  pentru , refacerea  instalației  electrice  din  biserică ,  placarea  cu  
marmură a  pardoselii  și  modificarea  Sfintei  Mese ,  vă  comunicăm  : 
        In  ședința   Consiliului  local  din  data  de  31  iulie  2019 ,cererea  dumneavostrăa  fost  analizata  si  
s-a  dat  un  acord  de  principiu  din  partea  consilierilor  locali  si  urmeaza  a  fi  aprobata  in  functie  de  
sumele  ce  vor  veni  prin  rectificare  de  buget. 
 
 
     PREŞEDINTE  DE ŞEDINTA                                                                   INTOCMIT 
            CONSILIER  LOCAL   SECRETAR  
TABACARIU  DUMITRU – DORIN                                                  NIȚĂ   MIHAELA 
 

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

CĂTRE, 
PAROHIA  ION CREANGĂ 

Comuna  Ion  Creangă  , jud.  Neamt  
 
 

        Urmare  a cererii  dumneavoastră  nr. 19 din 29.07.2019   prin  care  ne  solictați   acordarea  unui  
sprijin  financiar  în  sumă  de  50.000  lei  pentru , refacerea  instalației  electrice  din  biserică ,  placarea  cu  
marmură a  pardoselii  și  modificarea  Sfintei  Mese ,  vă  comunicăm  : 
        In  ședința   Consiliului  local  din  data  de  31  iulie  2019 ,cererea  dumneavostră   a  fost  analizata  si  
s-a  dat  un  acord  de  principiu  din  partea  consilierilor  locali  si  urmeaza  a  fi  aprobata  in  functie  de  
sumele  ce  vor  veni  prin  rectificare  de  buget.         
 
 
     PREŞEDINTE  DE ŞEDINTA                                                                   INTOCMIT 
            CONSILIER  LOCAL   SECRETAR  
TABACARIU  DUMITRU – DORIN                                                  NIȚĂ   MIHAELA 
 

 
 
 



 
 


