
 
 

I N V I T A Ţ I E 
 

 
Domnul / Doamna   ___________________________ 

 
 
      In  conformitate  cu  prevederile  art. 134 alin.(1) lit.”a” şi   alin.(5)  , art. 135 , art. 155  alin.(1)  lit. 
”b” precum  şi   ale  art. 196  alin.(1)  lit.”b”  din   Codul  administrativ,  aprobat   prin  O.U.G  nr. 57/ 
03.07.2019 , sunteţi   invitaţi  să  participaţi la  şedinţa „ordinara „  a  Consiliului  local  la  data  de 
30.09.2019, ora 16,00  la sediul  acestuia , având  urmatorul  proiect  al  ordinei  de  zi : 
 
1. Proiect  de   hotarareprivind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici  din Proiectul Tehnic  
pentru obiectivul  de investitie “ Reabilitare  cladire  existenta si amenajare  Centru  Medical ,  
sat  Ion Creanga  , comuna  Ion Creanga  , jud.  Neamt “– initiator Nastase  Neculai  – Primarul 
Comunei  Ion Creangă , C1, C 2 și C 3  
 
2.  Proiect  de   hotarare privind aprobarea  rectificarii bugetului  local  al  comunei  Ion Creanga – 
initiator Nastase Neculai – Primarul Comunei  Ion Creangă , C 1 și C 3 . 
 
3.Proiect  de   hotarare privind aprobarea  modificarii  indicatorilor  tehnico economici  aprobati  prin 
H.C.L  nr. 66  din 23.08.2019  ai  obiectivului de  investitie ” Reamenajare spatiu , din  sala de  
clasa  in grupuri  sanitare  la  Scoala  Gimnaziala,  comuna  Ion Creanga  , jud.  Neamt ”  – 
initiator Nastase  Neculai – Primarul Comunei  Ion Creangă , C 1 și C 3  
 
4. Intrebări şi  interpelări. 

 

 

INPLUS  LA  ORDINEA  DE  ZI 
 
5. Proiect  de   hotarare privind aprobarea  Notei  conceptuale  si  a Temei  de proiectareprivind  
necesitatea si  oportunitatea  realizarii  obiectivului de investitie ”Modernizare  drumuri  comunale  si  
satesti in  comuna  Ion Creanga  , jud.  Neamt ”  – initiator Nastase  Neculai  – Primarul Comunei  Ion 
Creangă , C1, C 2 și C 3  
 

6. Proiect  de   hotarareprivind aprobarea  destinatiei  volumului de  masa  lemnoasa  pentru  
exploatare  in  anul 2019 , din  fondul  forestier  proprietatea  comunei  Ion Creanga , cuprins  
pe  raza  Ocolului  Silvic  Roman ”  – initiator Nastase  Neculai  – Primarul Comunei  Ion Creangă , 
C1, C 2 și C 3  
 

7. Proiect  de   hotarare privinddesemnarea  reprezentantilor  Consiliului  local  al  Comunei  Ion 
Creanga  in  Consiliul de  administratie  al  Scolii  Gimnaziale  comuna  Ion Creanga , jud.  
Neamt ”  – initiator Nastase  Neculai  – Primarul Comunei  Ion Creangă , C 2 și C 3. 
 
8. Proiect  de   hotarareprivind  aprobarea  Strategiei  de  contractare privind “ procedura  
simplificata online “ pentru  atribuirea  contractului de  Proiectare  si  executie  lucrari pentru  
realizarea  obiectivului de  investitie   cu  titlul  “ Construire Casa  Sp + P  pentru  persoanele  
fara  adapost  si  racordarea  la  utilitati “”  – initiator Nastase  Neculai  – Primarul Comunei  Ion 
Creangă , C1, C 2 și C 3  
 

PRIMAR 
NASTASE  NECULAI  

 
 
 
 
 
 

C 1=Comisia ptr. agricultura , programme  de dezvoltare  , economico- finaciara, buget –finante, 
administrarea domeniului public si privat al comunei , gospodarire  comunala , servicii  si  comert . 
C 2=Comisia ptr. activitati culturale, culte , invatamant , sanatate , familie , urbanism si amenajarea  teritoriului , 
protectia copilului, protectia mediului , turism , munca , protectie  sociala, tineret si sport. 
C3= Comisia  juridica , de disciplină, de  apărare  a ordinii  și  linistei publice  si a  drepturilor cetatenilor 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL  NEAMŢ 

COMUNA  ION  CREANGĂ 
PRIMAR 

 
 
 
 

DISPOZIŢIA 
 

Nr.163 din  25.09.2019 
 

Privind  convocareaConsiliului  Local  în şedinţă  ordinară 
 
 
 
Primarul  comunei  Ion  Creangă , judeţul  Neamţ,  Ing. Prichici  Petrică ; 
     Având în vedere prevederile  art. 133 alin.(1)  din O.U.G  nr. 57/ 03.07.2019;  
În  temeiul dispoziţiilor  art. 134 alin.(1) lit.”a”şi   alin.(5)  , art. 135 , art. 155  alin.(1)  lit.”b” 
precum  şi   ale  art. 196  alin.(1)  lit.”b”  din   Codul  administrativ,  aprobat   prin  O.U.G  nr. 
57/ 03.07.2019 . 
 
 

DISPUN: 
 
 
Art.1 Se convoacă  şedinţa„ ordinară  „  a Consiliului  local  la data de  30.0.2019, ora  16,00  
la  sediul  acestuia  , Comuna  Ion Creangă , în  sala  de  ședințe , etaj 1, având    proiectul   
ordinii  de zi  prevăzut în  anexă la  prezenta  dispoziție . 
 
Art. 2  Prezenta  dispoziție  împreună cu  proiectele de  hotărăre , referatele  de  aprobare ale  
acestora și rapoartele de  specialitate se  vor  comunica   în  format  letric odată cu  invitațiile  
la ședință  fiecărui consilier . 
 
Art. 3 Prezenta  dispoziție se  va  comunica , potrivit  legii , prin  grija  Secretaruluigeneral al  
comunei  Ion Creangă ,  instituţiilor , autorităților  și  persoanelor  interesate . 
 
 
 

PRIMAR, 
NASTASE  NECULAI 

 
 

                                                                                            AVIZAT PENTRU LEGALITATE  
                                                                       Secretarul general  al  Comunei  Ion  Creangă 

                                                                               NIŢĂ  MIHAELA 
 
 

 
 
 



 
Anexa  la  Dispoziția  Primarului  Comunei  Ion Creangănr. 163 din 25.09.2019  

 
 
 

PROIECT  ORDINE  DE  ZI  
 

Sedință ordibară  din 30.09.2019 , ora  16,00. 
 
 

1. Proiect  de   hotarare privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici  din Proiectul Tehnic  
pentru obiectivul  de investitie “ Reabilitare  cladire  existenta si amenajare  Centru  Medical ,  
sat  Ion Creanga  , comuna  Ion Creanga  , jud.  Neamt “– initiator Nastase  Neculai  – Primarul 
Comunei  Ion Creangă , C1, C 2 și C 3  
 
2.  Proiect  de   hotarare privind aprobarea  rectificarii bugetului  local  al  comunei  Ion Creanga – 
initiator Nastase Neculai – Primarul Comunei  Ion Creangă , C 1 și C 3 . 
 
3.Proiect  de   hotarare privind aprobarea  modificarii  indicatorilor  tehnico economici  aprobati  prin 
H.C.L  nr. 66  din 23.08.2019  ai  obiectivului de  investitie ” Reamenajare spatiu , din  sala de  
clasa  in grupuri  sanitare  la  Scoala  Gimnaziala,  comuna  Ion Creanga  , jud.  Neamt ”  – 
initiator Nastase  Neculai – Primarul Comunei  Ion Creangă , C 1 și C 3  
 
4. Intrebări şi  interpelări. 

 

 

 

INPLUS  LA  ORDINEA  DE  ZI 
 
5. Proiect  de   hotarare privind aprobarea  Notei  conceptuale  si  a Temei  de proiectareprivind  
necesitatea si  oportunitataea  realizarii  obiectivului de investitie ”Modernizare  drumuri  comunale  si  
satesti in  comuna  Ion Creanga  , jud.  Neamt ”  – initiator Nastase  Neculai  – Primarul Comunei  Ion 
Creangă , C1, C 2 și C 3  
 

6. Proiect  de   hotarare privind aprobarea  destinatiei  volumului de  masa  lemnoasa  pentru  
exploatare  in  anul 2019 , din  fondul  forestier  proprietatea  comunei  Ion Creanga , cuprins  
pe  raza  Ocolului  Silvic  Roman ”  – initiator Nastase  Neculai  – Primarul Comunei  Ion Creangă , 
C1, C 2 și C 3  
 

7. Proiect  de   hotarare privind desemnarea  reprezentantilor  Consiliului  local  al  Comunei  Ion 
Creanga  in  Consiliul de  administratie  al  Scolii  Gimnaziale  comuna  Ion Creanga , jud.  
Neamt ”  – initiator Nastase  Neculai  – Primarul Comunei  Ion Creangă , C 2 și C 3. 
 
 8. Proiect  de   hotarare   privind  aprobarea  Strategiei  de  contractare privind “ procedura  
simplificata online “ pentru  atribuirea  contractului de  Proiectare  si  executie  lucrari pentru  
realizarea  obiectivului de  investitie   cu  titlul  “ Construire Casa  Sp + P  pentru  persoanele  
fara  adapost  si  racordarea  la  utilitati “”  – initiator Nastase  Neculai  – Primarul Comunei  Ion 
Creangă , C1, C 2 și C 3  
 

 
 
 
 
 
 

C 1=Comisia ptr. agricultura , programme  de dezvoltare  , economico- finaciara, buget –finante, administrarea 
domeniului public si privat al comunei , gospodarire  comunala , servicii  si  comert . 
C 2=Comisia ptr. activitati culturale, culte , invatamant , sanatate , familie , urbanism si amenajarea  teritoriului , 
protectia copilului, protectia mediului , turism , munca , protectie  sociala, tineret si sport. 
C3= Comisia  juridica , de disciplină, de  apărare  a ordinii  și  linistei publice  si a  drepturilor cetatenilor . 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL  NEAMŢ 
PRIMĂRIA  COMUNEI   ION  CREANGĂ  
NR. 8555DIN  25.09.2019 

 
 
 
 

CONVOCARE 
 

 
In   baza  art. 134 alin.(1) lit.”a” şi   alin.(5)  , art. 135 , art. 155  alin.(1)  lit. ”b” precum  şi   ale  art. 196  
alin.(1)  lit.”b”  din   Codul  administrativ,  aprobat   prin  O.U.G  nr. 57/ 03.07.2019 , se  convoacă  şedinţa 
„ ordinara „a  Consiliului  Local  al  Comunei Ion  Creangă , la  data  de   30.09.2019,  ora  16,00  la  sediul  
acestuia ,  având  următoarea  ordine  de zi : 
 
1. Proiect  de   hotarare privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici  din Proiectul Tehnic  
pentru obiectivul  de investitie “ Reabilitare  cladire  existenta si amenajare  Centru  Medical ,  
sat  Ion Creanga  , comuna  Ion Creanga  , jud.  Neamt “– initiator Nastase  Neculai  – Primarul 
Comunei  Ion Creangă , C1, C 2 și C 3  
 
2.  Proiect  de   hotarare privind aprobarea  rectificarii bugetului  local  al  comunei  Ion Creanga – 
initiator Nastase Neculai – Primarul Comunei  Ion Creangă , C 1 și C 3 . 
 
3.Proiect  de   hotarare privind aprobarea  modificarii  indicatorilor  tehnico economici  aprobati  prin 
H.C.L  nr. 66  din 23.08.2019  ai  obiectivului de  investitie ” Reamenajare spatiu , din  sala de  
clasa  in grupuri  sanitare  la  Scoala  Gimnaziala,  comuna  Ion Creanga  , jud.  Neamt ”  – 
initiator Nastase  Neculai – Primarul Comunei  Ion Creangă , C 1 și C 3  
 
4. Intrebări şi  interpelări. 

 

 

 

INPLUS  LA  ORDINEA  DE  ZI 
 
5. Proiect  de   hotarare privind aprobarea  Notei  conceptuale  si  a Temei  de proiectareprivind  
necesitatea si  oportunitataea  realizarii  obiectivului de investitie ”Modernizare  drumuri  comunale  si  
satesti in  comuna  Ion Creanga  , jud.  Neamt ”  – initiator Nastase  Neculai  – Primarul Comunei  Ion 
Creangă , C1, C 2 și C 3  
 

6. Proiect  de   hotarareprivindaprobarea  destinatiei  volumului de  masa  lemnoasa  pentru  
exploatare  in  anul 2019 , din  fondul  forestier  proprietatea  comunei  Ion Creanga , cuprins  
pe  raza  Ocolului  Silvic  Roman ”  – initiator Nastase  Neculai  – Primarul Comunei  Ion Creangă , 
C1, C 2 și C 3  
 

7. Proiect  de   hotarareprivinddesemnarea  reprezentantilor  Consiliului  local  al  Comunei  Ion 
Creanga  in  Consiliul de  administratie  al  Scolii  Gimnaziale  comuna  Ion Creanga , jud.  
Neamt ”  – initiator Nastase  Neculai  – Primarul Comunei  Ion Creangă , C 2 și C 3. 
 
 8. Proiect  de   hotarare   privind  aprobarea  Strategiei  de  contractare privind “ procedura  
simplificata online “ pentru  atribuirea  contractului de  Proiectare  si  executie  lucrari pentru  
realizarea  obiectivului de  investitie   cu  titlul  “ Construire Casa  Sp + P  pentru  persoanele  
fara  adapost  si  racordarea  la  utilitati “”  – initiator Nastase  Neculai  – Primarul Comunei  Ion 
Creangă , C1, C 2 și C 3  
 
 
 
 
 
 
 



 
-02- 

  
Nr. 
crt 

      Numele  şi  prenumele                                                Semnătura 

1 CENUŞĂ  MARIA  
2 CHELARU  CONSTANTIN  
3 CIOFU   IOAN  
4 CONSTANTIN  VASILE  
5 CRISANOV  NICOLAIE  
6 CUJBĂ  NECULAI   
7 ENEA  MIHAI   
8 HUCI  CONSTANTIN- CRISTIAN   
9 IACOBAN  CONSTANTIN  
10 IRIMIA  GHEORGHE   
11 NASTASE  NECULAI  
12 NIŢĂ  LIVIU  
13 PETROŞANU  IOAN   
14 TABACARIU  DUMITRU  DORIN  
15 ULIANU  LIVIU- MIHAI   
 

 
 

PRIMAR, 
NASTASE  NECULAI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C 1=Comisia ptr. agricultura , programme  de dezvoltare  , economico- finaciara, buget –finante, administrarea 
domeniului public si privat al comunei , gospodarire  comunala , servicii  si  comert . 
C 2=Comisia ptr. activitati culturale, culte , invatamant , sanatate , familie , urbanism si amenajarea  teritoriului , 
protectia copilului, protectia mediului , turism , munca , protectie  sociala, tineret si sport. 
C3= Comisia  juridica , de disciplină, de  apărare  a ordinii  și  linistei publice  si a  drepturilor cetatenilor . 

 
 



 
 
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL  NEAMŢ 
PRIMĂRIA  COMUNEI   ION  CREANGĂ  
NR. 8556   DIN  25.09.2019 
 
 

A N U N Ţ 
 

 
Primarul  comunei  Ion  Creangă , judeţul  Neamt,  Ing. Prichici  Petrică , aduce  la  cunoştinţă  

publică  cetăţenilor  comunei  Ion Creangă , în  conformitate  cu  prevederile  art. 7 , lit.”a” Legii  nr.  
52 /2003  privind  transparenţa  decizională  in administraţia  publică  locală , are  loc  şedinţa  
ordinara  a  Consiliului  Local  al  comunei  Ion  Creangă , la  data  de  30.09.2019 ,  ora  16,00  ,  la  
sediul  acestuia ,  cu  următoarea  ordine  de zi : 
 
1. Proiect  de   hotarare privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici  din Proiectul Tehnic  
pentru obiectivul  de investitie “ Reabilitare  cladire  existenta si amenajare  Centru  Medical ,  
sat  Ion Creanga  , comuna  Ion Creanga  , jud.  Neamt “– initiator Nastase  Neculai  – Primarul 
Comunei  Ion Creangă , C1, C 2 și C 3  
 
2.  Proiect  de   hotarare privind aprobarea  rectificarii bugetului  local  al  comunei  Ion Creanga – 
initiator Nastase Neculai – Primarul Comunei  Ion Creangă , C 1 și C 3 . 
 
3.Proiect  de   hotarare privind aprobarea  modificarii  indicatorilor  tehnico economici  aprobati  prin 
H.C.L  nr. 66  din 23.08.2019  ai  obiectivului de  investitie ” Reamenajare spatiu , din  sala de  
clasa  in grupuri  sanitare  la  Scoala  Gimnaziala,  comuna  Ion Creanga  , jud.  Neamt ”  – 
initiator Nastase  Neculai – Primarul Comunei  Ion Creangă , C 1 și C 3  
 
4. Intrebări şi  interpelări. 

 

 

 

INPLUS  LA  ORDINEA  DE  ZI 
 
5. Proiect  de   hotarare privind aprobarea  Notei  conceptuale  si  a Temei  de proiectareprivind  
necesitatea si  oportunitatea  realizarii  obiectivului de investitie ”Modernizare  drumuri  comunale  si  
satesti in  comuna  Ion Creanga  , jud.  Neamt ”  – initiator Nastase  Neculai  – Primarul Comunei  Ion 
Creangă , C1, C 2 și C 3  
 

6. Proiect  de   hotarare privind aprobarea  destinatiei  volumului de  masa  lemnoasa  pentru  
exploatare  in  anul 2019 , din  fondul  forestier  proprietatea  comunei  Ion Creanga , cuprins  
pe  raza  Ocolului  Silvic  Roman ”  – initiator Nastase  Neculai  – Primarul Comunei  Ion Creangă , 
C1, C 2 și C 3  
 

7. Proiect  de   hotarare privind desemnarea  reprezentantilor  Consiliului  local  al  Comunei  Ion 
Creanga  in  Consiliul de  administratie  al  Scolii  Gimnaziale  comuna  Ion Creanga , jud.  
Neamt ”  – initiator Nastase  Neculai  – Primarul Comunei  Ion Creangă , C 2 și C 3. 
 
 8. Proiect  de   hotarare   privind  aprobarea  Strategiei  de  contractare privind “ procedura  
simplificata online “ pentru  atribuirea  contractului de  Proiectare  si  executie  lucrari pentru  
realizarea  obiectivului de  investitie   cu  titlul  “ Construire Casa  Sp + P  pentru  persoanele  
fara  adapost  si  racordarea  la  utilitati “”  – initiator Nastase  Neculai  – Primarul Comunei  Ion 
Creangă , C1, C 2 și C 3  
 
 

PRIMAR 
NASTASE  NECULAI 

 



 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL  NEAMŢ 
PRIMĂRIA  COMUNEI   ION  CREANGĂ  
NR.8557  DIN25.09.2019 
 

 
 

PROCES- VERBAL   

 

De  publicitate  a  Şedintei  ordinare a Consiliului  Local . 

 

Încheiat  astăzi 25.09.2019. 

S-a  procedat astăzi data de mai  sus  : 

-  la   afişarea  anunţului  , privind  aducerea  la cunoştinţă  publică , cetăţenilor  comunei  Ion 

Creangă,  cu  privire  la  proiectului  ordinei  de  zi  al  sedinţei  ordinare   a   Consiliului  local 

,  din  data  de 30.09.2019 , ora 16,00. 

 - s -au   comunicat :  Invitaţiile  la  şedinţă   ale  consilierilor  locali   , împreună  cu  luarea  la  

cunostinţă   prin  convocator . 

 

 

 

SECRETAR 

NIŢĂ MIHAELA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL  NEAMŢ 
PRIMĂRIA  COMUNEI   ION  CREANGĂ  
NR.8558  DIN25.09.2019 
 

 
 
 

NOTĂ    DE    FUNDAMENTARE  

 

 

Subsemnata  Niţă  Mihaela , secretarul  comunei  Ion Creangă , declar  că  au  fost  respectate  

prevederile  Legii  nr.  52 / 2003  privind  transparenţa  decizională  în  administraţia  publică  

locală  privind  obligaţia publicării  proiectului  ordinei  de  zi a  şedinţei ordinare  a   

Consiliului   Local  din  data  de  30.09.2019, ora 16,00 , astfel , s-au  publicat  în  cadrul  

afişierului   Primăriei   comunei  Ion Creangă : 

 -  Dispoziţia  primarului comunei nr. 163  din  25.09.2019privind  proiectul ordinei  de  zi  a  

şedinţei  ordinare  a  Consiliului  Local . 

-  Convocarea  nr.8555  din 25.09.2019 emisă de  primarul  comunei ,  prin  luarea  la  

cunoştinţă  de  către  consilieri ,  pe  bază  de semnătură , 

-  Invitaţiile  la  şedinţă   ale  consilierilor locali  , 

-  anunţul  privind  şedinţa  publică , inregistrat  la nr.8556 din 25.09.2019, 

- procesul  verbal  de  publicitate , inregistrat  la  nr.8557  din 25.09.2019. 

 

 

  Secretar 

NIŢĂ MIHAELA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


