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  JUDETUL NEAMT  
PRIMARIA  COMUNEI  ION  CREANGA  
   Nr. 7533  din  28.08.2019    
 

 
 

ANUNT 
 

DIN 28.08.2019 
 
 

              Se supune dezbaterii publice Proiectul de Hotărâre a Consiliului Local al Comunei 
Ion Creanga, privind modificarea indicatorilor tehnico-economici   ai obiectivului de  
investitie « Reamenajare spațiu , din sală  de  clasă în grupuri sanitare, la  Școala Gimnazială 
comuna  Ion Creangă , jud.  Neamț » 
 
 
          Până la data de 30.09.2019  persoanele interesate vor putea depune în scris propuneri, 
sugestii sau opinii la registratura Primăriei Comunei Ion Creanga. 
 
 

PRIMAR 
NASTASE  NECULAI 
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PROCES  VERBAL 
 
 

Incheiatastazi  23.07.2019 
 In conformitate  cu prevederile Legii nr. 52 / 2003  privind transparenta decizionala   in  
administratia publica locala ,republicata,cu modificarile si completarile ulterioare , am  
procedat  la  afisarea  la  sediul Primariei comunei  Ion Creanga  , astazi  28.08.2019  a  
Proiectului de Hotărâre a Consiliului Local al Comunei Ion Creanga privind modificarea 
indicatorilor tehnico-economici   ai  obiectivului de investitie« Reamenajare spațiu , din sală  
de  clasă în grupur isanitare, la  Școala Gimnazialăc omuna  Ion Creangă , jud.  Neamț »  dupa  
cum  urmeaza : 
- Referatul   de aprobare  al  primarului comunei  Ion Creanga 
- Raportulde  specialitate  . 
- Proiectul de hotarare initiat  de primar 
- Procesul  verbal  de afisare  a proiectului de hotarare . 
 
 
 

Secretar 
Nita  Mihaela 

 
 

Martori ; 
Chelaru  Elena- Florentina ………. 
Bulgariu  Maria ……….………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 

COMUNA ION CREANGA 
PRIMAR 

 
PROIECT DE  HOTĂRÂRE 

 
Privind aprobarea modificarii indicatorilor tehnico-economici aprobati prin  H.C.L  nr. 66  din 
23.08.2019 ai  obiectivului de  investitie : « Reamenajare spațiu , din sală  de  clasă în grupuri 

sanitare la  Școala Gimnazială comuna  Ion Creangă , jud.  Neamț»  . 
 
Primarul comunei  Ion Creanga, judetul Neamt  ,Nastase Neculai. 
Examinand raportul compartimentului de  specialitate înregistrat sub nr. 7531  din 28.08.2019  intocmit de d-
na Oprea  Maria- Cristina, si  referatul   de  aprobare   nr. 7532din 28.08.2019  pentru aprobarea modificarii 
indicatorilor tehnico-economici  aiobiectivului de  investitie « Reamenajare spațiu , din sală  de  clasă în 
grupuri sanitare la  Școala Gimnazială comuna  Ion Creangă , jud.  Neamț»,  avizul pentru legalitate  , 
intocmit de  secretarul comunei precum  si  avizele favorabileal ecomisiilor  de  specialitateale Consiliului  
local . 

 Având  in  vedere prevederile : 
- H.C.L  nr. 66  din 23.08.2019  pentru  aprobarea  investitiei : « Reamenajare spațiu , din sală  de  
clasă în grupuri sanitare la  Școala Gimnazială comuna  Ion Creangă , jud.  Neamț ». 
- Legii   nr. 50/ 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicata  cu  
modificarile  si  completarile  ulterioare ; 
-Legii nr. 273/2006  privind finanţele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- Legea  nr. 98  / 2016  privind  achizitiile  publice  , cu  modificarile  si  completarile  ulterioare  
-H.G. nr. 395/ 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. 
- Contractul de  prestari servicii  nr. 7841 din 05.09.2019 incheiat  cu  NEW  SPACE SRL Roman  
- Devizul  general  refacut  , al  obiectivului  de investitie „  Reamenajare  spatiu , din  sala de  clasa in  
grupuri  sanitare „ 
    In temeiuldispozitiilor art.129 alin.(2) ,lit.” b ”; alin.(4) lit.”d”  , art.139 alin.(1) , art. 140, alin.(1) , 
precumși al art. 196, alin.(1)  lit. „a”dinCoduladministrativaprobatprinOrdonanta  de  Urgenta  a  
Guvernului  nr.  57 din 03.07.2019 : 

PROPUN : 
 

Art. 1Se aprobă modificarea indicatorilor tehnico-economici aprobati prin  H.C.L  nr. 66 din 
23.08.2019 ,  ai  obiectivului  de  investitie «Reamenajare spațiu , din sală  de  clasă în grupuri sanitare 
la  Școala Gimnazială comuna  Ion Creangă , jud.  Neamț» , in  valoare  de   143.954,74  lei  fara  
TVA /  170.978,00   lei  cu  TVA ,d.c  C+ M  in  valoare  de 122.776,74  lei  fara  TVA  / 146.104,31  
lei cu  TVA ,conformanexei  la  prezenta . 
Art. 2  Se  aproba intocmirea unei expertize tehnicie asupra salii  de  clasa supusa recompartimentarii . 
Art.3Compartimentul urbanism  si  amenajarea teritoriului  se  va  preocupa  de  aducerea  la  
indeplinire  a  prevederilor prezentei pentru obtinerea autorizatiei  de construire  
Art. 3Primarul comunei  Ion Creangă  , judeţul Neamt  , prin compartimentele din cadrul aparatului  
de  specialitate  va  asigura aducerea  la  îndeplinire a  prevederilor prezentei  . 
Art. 4Secretarul comunei   va  comunica prezenta instituţiilor  si  persoanelor interesate. 
 

INITIATOR PROIECT , 
PRIMAR 

NASTASE  NECULAI 
 

 
 



 
 
 
 

AVIZ 
 
 

privind avizul de legalitate la proiectul de hotărâre 
privind aprobarea modificarii indicatorilor tehnico-economici aprobati prin  H.C.L  nr. 66  

din 23.08.2019 ai  obiectivului de  investitie : « Reamenajare spațiu , din sală  de  clasă în 
grupuri sanitare la  Școala Gimnazială comuna  Ion Creangă , jud.  Neamț » 

 

 

   În conformitate cu prevederile art.243 alin.(1) lit.”a” din O.U.G nr.57/ 2019 privind  Codul  
administrativ , înaintez consiliului local prezentul aviz.  
 

  Analizând proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei  Ion Creanga , am constatat că 
sunt îndeplinite condiţiile de fond și de formă ale proiectului de hotărâre :  

- S-au respectat normele de tehnică legislativă pentru elaborarea proiectului de hotărâre, 
respectiv prevederile Legii nr.24/2000, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare ;  

- Este iniţiat de dl. primar, conf.art. 136  alin.(1)   din O.U.G nr.57/ 2019 privind  Codul  
administrativ , 

 
    Este elaborat conform : art.129 alin.(2) ,lit.” b ”; alin.(4) lit.”d”  , art.139 alin.(1) , art. 140, 
alin.(1) , precumși al art. 196, alin.(1)  lit. „a”dinCoduladministrativaprobatprinOrdonanta  de  Urgenta  
a  Guvernului  nr.  57 din03.07.2019 . 

 
 

 
Tinând cont de dezbaterile din cadrul şedinţei comisiilor de specialitate în legătură cu 
proiectul de  hotărâre, consider că sunt îndeplinite condiţiile şi avizez favorabil  proiectul de 
hotărâreprivind avizul de legalitate  la proiectul de hotărâre  privind aprobarea modificarii 
indicatorilor tehnico-economici aprobati prin  H.C.L  nr. 66  din 23.08.2019 ai  obiectivului de 

investitie : « Reamenajare spațiu , din sală  de  clasă în grupuri sanitare la  Școala Gimnazială 
comuna  Ion Creangă , jud.  Neamț » 
 

 
 

Ion Creanga , la data de 28.08.2019 
SECRETAR U.A.T. 

Niță  Mihaela 
 
 
 
 
 
 



ROMANIA 
 JUDETUL NEAMT  
PRIMARIA  COMUNEI  ION  CREANGA  
Nr. 7532  din 28.08.2019   

 

 

REFERAT  DE  APROBARE 

 

 Avand   in  vedere H.G  nr. 363 din 30.05.2019  privind  repartizarea  
unor  sume  din  transferuri  din  bugetul  de  stat  catre  bugetele locale  
prevazute  in  bugetul MEN pentru  finantarea  in  anul 2019 a  unor  cheltuieli 
de  capital ale unitatilor de  invatamant  preuniversitar de  stat, repartizate  
pentru  Comuna  Ion Creanga  in  suma  de 171.000  lei  . 
Tinandseama ca  prin :  H.C.L  nr. 45  din 28.06.2019  privind  rectificarea  
bugetului  local  al  Comunei  Ion Creanga  pentru  anul 2019 , aprobat  prin  
H.C.L  nr. 29 din 19.04.2019  s-au  aprobat  sumele  aferente  a  se  realiza  
obiectivul de  investitie  „Reamenajarespațiu , dinsală  de  clasăîngrupurisanitare 
la  ȘcoalaGimnazialăcomuna  Ion Creangă , jud.  Neamț » 
Se  aproba  realizarea investitiei propuse  prin   H.C.L  nr. 66  din 23.08.2019 
motivat  de  aceea  ca  solicitarea  de  realizare de  grupuri  sanitare  in  interiorul  
scolii  apartine  Scolii  Gimnaziale, comuna  Ion Creanga  prin  Inspectoratul  
ScolarNeamt , obtinindu-sefinantare s-a  procedat  la  realizarea  de  lucrari de  
construire  ptr. grupuri  sanitare , dar  depasesc sumele alocate , drept  pentru  
care  ne  vedem  nevoiti  sa  revenim  asupra  acestor  indicatori  aprobati  pe  
care-i  supunem  spre  aprobare in  valoare  de   143.954,74  lei  fara  TVA /  
170.978,00   lei  cu  TVA , d.c  C+ M  in  valoare  de 122.776,74  lei  fara  TVA  
/ 146.104,31  lei   cu  TVA , 
 
Se  aproba  proiectul de hotarare privind aprobarea modificarii indicatorilor 
tehnico-economici aprobati prin  H.C.L  nr. 66  din 23.08.2019 ai  obiectivului 
de investitie  : 
  « Reamenajare spațiu , din sală  de  clasă în grupuri sanitare la  Școala 
Gimnazială  comuna  Ion Creangă , jud.  Neamț » 
 
 

PRIMAR 
NASTASE  NECULAI  
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        JUDETUL NEAMT  
      PRIMARIA  COMUNEI  ION  CREANGA  

Nr. 6869  din  23.07.2019    

 

 

RAPORT DE  SPECIALITATE  

 

Prin realizarea investitiei: Reamenajare spațiu , din sală  de  clasă în 
grupuri sanitare ,  la  Școala Gimnazială comuna  Ion Creangă , jud.  Neamț ,se 
va asigura accesul la grupuri sanitare atat pentru copiii fara deficient 
locomotorii, cat si pentru cei cu handicap. 
In actualul context, orice imobil trebuie dotat si amenajat cu grupuri sanitare 
interioare. 
Vor fi amenajate și dotate spații pentru grupuri sanitare pe sexe (fete si baieti), 
pentru persoane cu handicap, pentru cadre didactice si spatiu de intretinere ,vor 
fi  bransate la retelele publice de  apa si canalizare existente si in curs de 
executie din zona. 
Costurile investiţiei sunt de  aproximativ 171000 ron;  
 
Pentru cheltuielile de proiectare, se estimeaza urmatoarele:  
Etapa I:  
- Expertiza tehnica asupra corpului de cladire un de urmeaza a fi amenajate 
grupurile sanitare,  
Etapa II:  
- Documentatie pentru obtinerea Certificatului de Urbanism;  
- D.T.A.C. proiect pentru autorizatie de construire conform legii 50/91 
actualizata, H.G. 907/2016;  
- Documentatie pentru obtinerea avizelor, conform Certificatului de Urbanism;  
- P.Th.+DDE  proiect tehnic si detalii de executie, conform HG 907/2016;  
- Verificare conform Legii 10/1995, actualizata;  
Totalul cheltuielilor de proiectare estimate care vor fi supuse procedurii de 
achizitie este de 10.000 ron (4000 ron expertiza tehnica si 7000 ron proiectarea 
tehnica);  
 

INTOCMIT  
REFERENT  

OPREA  MARIA- CRISTINA  
 



 

 

 

 

 


