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M I N U T A  

 

Sedintei  ordinare,   a  C.L. din data de 31.03.2022, ora 16,00. 

 

           La  lucrarile  sedintei  au  fost  prezenti  14  consilieri  locali din  totalul de 14,  

primarul  comunei  . Consiliul  local  a  adoptat  urmatoarele  hotărâri: 

 

        1.Hotărârea  nr.26 din  31.03.2022 privind  aprobarea  Raportului  privind  

activitatea  desfasurata  de  asistentii  personali ai  persoanelor  cu  handicap  grav  , pe  

semestrul II  al  anului  2021. 

                    Initiator : Primar , Dumitru - Dorin  TABACARIU . 

                   Temei  legal :  

- art. 40 alin.(2) din Legea  nr. 448/ 2006 privind  protectia si  promovarea  drepturilor  

persoanelor cu  handicap , republicata  , cu  modificarile  si  completarile  ulterioare ; 

- art. 29 alin.(2) din H.G nr. 268/ 2007 privind  protectia  si  promovarea persoanelor  cu  

handicap grav , repuiblicata , cu  modificarile  si  completarile  ulterioare ; 

- H.C.L nr. 2  din 31.01.2018  pentru  aprobarea  Regulamentului de organizare  și  

funcționare al  Compartimentului  de  asistență  socială , organizat  la  nivelul  

comunei  Ion Creangă, 

- H.C.L  nr. 65  din 31.08.2020  pentru  aprobarea  Startegiei  de  dezvoltare  a  

serviciilor  sociale  acordate  la  nivelul comunei  Ion Creang[  pentru  perioada 2020- 

2024 , 

- 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,cu  modificarile  si  completarile  ulterioare ;  

 

Hotararea  a  fost  adoptata  in  unanimitate  de consilierii  prezenti . 

 

    2 .Hotărârea  nr.27  din  31.03.2022 privind aprobarea  modalității de  calcul a  

chiriilor  pentru  locuintele  realizate  prin  “ Programul  de locuințe  pentru tineri , 

destinate inchirierii  construite prin ANL ” situate  pe  raza  comunei  Ion Creanga , 

pentru anul 2022            

        Initiator : Primar , Dumitru - Dorin  TABACARIU . 

        Temei  legal :  

- art. 4 alin.(7^1) , art. 8  din Legea  nr. 152/ 1998 privind  infiinţarea  Agenţiei 

Naţionale  pentru  Locuinţe, republicată ,   cu  modificarile  si  completarile  ulterioare  

, 

- O.U.G nr. 55/ 2021 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei 

Naţionale pentru Locuinţe ; 

- art. 15, art. 16  din  H.G  nr. 962/ 2001 pentru  aprobarea  Normelor  metodologice  

pentru  punerea  in  aplicare a  prevederilor  Legii  nr. 152/ 1998  , cu  modificarile și 

completările  ulterioare , 

- H.G  nr. 2139 / 2004  pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele 

normale de funcţionare a mijloacelor fixe. 
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- H.G nr. 1079/ 2021 ptr stabilirea salariului de  baza minim brut pe  tara  garantat  in 

plata; 

- Indicele  preturilor  de consum   comunicat  de  INS  pentru  anul 2021 , care  este  de 

5,1 % ( rata  inflației ) ,   

- art. 164 la Legea  nr. 53/ 2003  privind  Codul muncii  , republicata  , cu  modificarile  

si  completarile  ulterioare ; 

- H.C.L nr.93 din 28.12.2020  pentru  însușirea  Raportului de  evaluare 242/8654/ 2020 

având  ca  obiect  bunuri  proprietate publică  si  private  ale  UAT- Comuna  Ion 

Creangă în conformitate  cu  prevederile  art. 11 din  OMFP nr. 3471/ 2008 . 

- 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,cu  modificarile  si  completarile  ulterioare ;  

 

Hotararea  a  fost  adoptata  in  unanimitate  de consilierii  prezenti . 

 

  3. Hotărârea  nr. 28  din 31.03.2022 privind  scoaterea din evidenta fiscala curenta si trecerea în 

evidenta fiscala separata a  persoanelor fizice aflate in stare de insolvabilitate 

                   Initiator : Primar , Dumitru - Dorin  TABACARIU . 

                   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; 

- H.G  nr. 1/ 2016  de aprobare a  normelor  metodologice  de  aplicare a prevederilor  

Legii  nr. 227/ 2015  privind  Codul  fiscal cu  modificarile  si  completrile  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,cu  modificarile  si  completarile  ulterioare ;  

 

Hotararea  a  fost  adoptata  in  unanimitate  de consilierii  prezenti . 

   4 .Hotărârea  nr.29 din  31.03.2022 pentru aprobarea Regulamentului privind 

legalizarea  construcțiilor executate fără autorizație de construire in Comuna  Ion 

Creanga , judetul Neamt 

                   Initiator :  Primar , Dumitru - Dorin  TABACARIU. 

                   Temei  legal :  

- art.37 alin.(6) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, 

- Ordinul nr. 839/ 2009  privind  aprobarea  Normelor  metodologice  de  aplicare a  

Legii  nr. 50/ 1991  privind  autorizarea executarii lucrarilor de  constructii , 

republicata , cu  modificarile  si  completarile  ulterioare , 

- Legea 227/2015 privind   Cod Fiscal, cu  modificarile  si  completarile  ulterioare , 

- Legea  nr. 114/ 1996 a  locuintei , cu  modificarile  si  completarile  ulterioare , 

- Ordinul nr. 119/ 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind 

mediul de viaţă al populaţiei,  cu  modificarile  si  completarile  ulterioare , 

- Ordinul nr. 700/ 2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi 

înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară,  cu  modificarile  si  completarile  

ulterioare , 



- Art. 37 alin.(1)  din Legea  nr. 7/ 1996 privind aprobarea Regulamentului de avizare, 

recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciara ,  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,cu  modificarile  si  completarile  ulterioare ;  

 

Hotararea  a  fost  adoptata  in  unanimitate  de consilierii  prezenti . 

 

   5 .Hotărârea  nr. 30 din  31.03.2022 privind aprobarea Planului anual de acțiune 

privind serviciile sociale administrate  si  finantate  din  bugetul local  al  Comunei Ion 

Creanga pentru anul 2022 

                   Initiator : Primar , Dumitru - Dorin  TABACARIU . 

                   Temei  legal :  

- Legii nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

cu modificările și completările ulterioare; 

- Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările 

ulterioare, 

- H.G nr.691/2015 pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de creştere şi 

îngrijire a copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate şi a serviciilor de care 

aceştia pot beneficia, precum şi pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind 

colaborarea dintre direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi 

serviciile publice de asistenţă socială şi a modelului standard al documentelor 

elaborate de către acestea 

- art.112 alin.(3) li.b și art.118 din Legea  nr.292/2011 a asistenței sociale cu 

completările și modificările ulterioare. 

- Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Ordinul Ministerului Muncii și Justiției Sociale nr.1086/2018 privind aprobarea 

modelului-cadru al Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi 

finanţate din bugetul consiliului judeţean/consiliului local/Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

- Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legii nr.53/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu 

modificările și completările 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, cu  modificarile  si  completarile  ulterioare ;  

 

Hotararea  a  fost  adoptata  in  unanimitate  de consilierii  prezenti . 

 

  6 .Hotărârea  nr. 31 din  31.03.2022 privind modificarea și completarea anexelor  nr. 7, 

7b, 8 la H.C.L nr. 7 din 10.02.2022 privind aprobarea Bugetului  local  al  comunei  Ion 

Creanga , pentru anul 2022. 

                    Initiator : Primar , Dumitru - Dorin  TABACARIU . 



                   Temei  legal :  

- art. 2 alin.(3) lit. „b” și art. 16  din H.G nr. 395/ 2016  pentru  aprobarea  Normelor  

metodologice  de  aplicare a  prevederilor  referitoare  la  atribuirea  contractului de  

achizitie  publică /acordului- cadru  din Legea  nr. 98/ 2016 privind  achizițiile  

publice, cu  modificările  și  completaările  ulterioare , 

- art. 7 alin.(1) lit. „c” si alin.(2) , art.9 alin.(1)  și art. 18, art. 69 , art. 113  din Legea  nr. 

98/ 2016 privind  achizițiile  publice, cu  modificările  și  completările  ulterioare, 

- art. 1 și anexa  nr. 1 la  Ordinul  nr. 281/ 2016  privind  stabilirea  formularelor  standard  

ale  Programului  anual  al  achizitiilor  publice  și  al  Programului anual al  achizitiilor  

sectoriale , 

- art. 41, art. 42 alin.(1)  si art. 46  alin.(1) si alin.(3)  din Legea nr. 273 / 2006 privind 

finantele publice  locale, cu modificarile si completarile ulterioare ; 

- Legea  nr. 24 /2000  privind  normele  de tehnică legislativă pentru elaborarea  actelor 

normative, republicata , cu  modificarile  si  completarile  ulterioare. 

- H.C.L nr. 7 din 10.02.2022  pentru  aprobarea  bugetului  local  al  Comunei  Ion 

Creangă  pentru  anul 2022  

- 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,cu  modificarile  si  completarile  ulterioare ;  

 

Hotararea  a  fost  adoptata  in  unanimitate  de consilierii  prezenti . 

   7 .Hotărârea  nr.32 din  revocarea  H.C.L nr. 6 din 10.02.2022 privind aprobarea 

modificării  si  completării  inventarului  domeniului  public   al Comunei  Ion Creanga , 

județul Neamt ,  

in  vederea  atestării . 

                   Initiator : Primar , Dumitru - Dorin  TABACARIU 

                   Temei  legal :                    

- art.554 şi art.863 din Codul Civil, aprobat  prin  Legea  nr. 287/ 2009 , cu  modificarile  si  

completarile  ulterioare. 

- art.286 alin.(3) , art.287 lit.,,b” şi art. 289 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificarile şi completările ulterioare; 

- H.G nr. 392/ 2020  privind  aprobarea  Normelor  tehnice  pentru intocmirea inventarului 

bunurilor  care  alcatuiesc  domeniul  public , 

- Adresa nr.2001  din 23.02.2022 a  Institutiei  Prefectului  judetul  Neamt , inregistrata  

la  nr. 4250 din 01.03.2022  cu privire la   exercitarea  controlului  de  legalitate  , 

procedura  prealabila la  H.C.L nr. 6 din 10.02.2022  privind aprobarea modificării  si  

completării  inventarului  domeniului  public   al Comunei  Ion Creanga , județul 

Neamt , in  vederea  atestării . 

- H.C.L nr. 6 din 10.02.2022 privind aprobarea modificării  si  completării  inventarului  

domeniului  public   al Comunei  Ion Creanga , județul Neamt , in  vederea  atestării . 

- 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,cu  modificarile  si  completarile  ulterioare ;  

 

Hotararea  a  fost  adoptata  in  unanimitate  de consilierii  prezenti . 

   8. Hotărârea  nr.33 din  31.03.2022 privind   aprobarea modificării  si  completării  

inventarului  domeniului  public   al Comunei  Ion Creanga , județul Neamt , in  vederea 

obținerii  extraselor  de  carte  funciară. 



                   Initiator : Primar , Dumitru - Dorin  TABACARIU 

                   Temei  legal :                    

- Art. 104 , art.  129 alin.(2) lit. „a’ si alin. (3) lit.”a”  teza  a doua,  art.286- 288, art. 289 alin.(5)  si  

alin.(6)  si art.290 din OUG  nr. 57/ 2019 privind  Codul  administrativ , cu  modificările   si  

completarile  ulterioare, 

- H.G  nr. 392/ 2020  privind aprobarea  Normelor  tehnice pentru întocmirea  invenatrului bunurilor 

care  alcătuiesc  domeniul  public  și  privat  al  comunelor  orașelor , al  municipiilor  si  al  

judetelor 

- art.554 şi art.863 din Legea  nr. 287 / 2009 privind  Codul Civil,  cu modificările  si  completarile  

ulterioare, 

- H.G  nr.2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de 

functionare a mijloacelor fixe, modificata prin H.G.nr.1496/19.11.2008; 

- H.G. nr. 1356/ 2001 privind  atestarea  domeniului  public  al  judetului  Neamt , precum  si  

al  municipiilor  , orașelor  și  comunelor  din  judetul Neamt , anexa  40 . 

- H.G  nr. 131/ 2010 pentru  modificarea  si  completarea unor  anexe la H.G. nr. 1356/ 2001 

privind  atestarea  domeniului  public  al  judetului  Neamt , precum  si  al  municipiilor  , 

orașelor  și  comunelor  din  judetul Neamt , 

- Legea  7/ 1996 ,a  cadastrului  si a publicității  imobiliare cu modificările  si  completarile  

ulterioare, 

- H.C.L nr. 137 din 28.10.2021  privind  aprobarea  inventarierii anuale a  bunurilor care  alcătuiesc 

domeniul  public  si  privat  al  comunei  Ion Creanga , precum   si  a  perioadei  in  care  se  

efectueaza  această inventariere , 

- Dispozitia  nr. 203  din 14.10.2021  privind  constituirea  Comisiei speciale  pentyru întocmirea  

si  actualizarea invenatrului  bunurilor  care  alcatuiesc  domeniul  public  si  privat  al  Comunei  

Ion Creanga 

- H.C.L  nr. 93  din 28.12.2020  privind  insusirea Raportului de  evaluare nr. 242/ 8654/ 2020 

având  ca  obiect  bunuri  proprietate  publica  si  privata  ale  UAT- Comuna  Ion Creanga in 

conformitate  cu  prevederile art. 11 din OMFP nr.3471/ 2008. 

- 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 . 

  9. Hotărârea  nr.34 din  31.03.2022 pentru  modificarea  și completarea H.C.L nr. 18 

din 25.02.2022   privind aprobarea inchirierii prin licitație  publică a unor suprafete  din 

islazul comunal  

                    Initiator : Primar , Dumitru - Dorin  TABACARIU 

                    Temei  legal :                    

- Art.14 alin.(3) lit.,,a” și ,, e”  , art. 15 , art. 16  din 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 ;  

- Legea  nr. 86 / 2014  pentru  aprobarea O.U.G  nr. 34 / 2013 , 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 ; 

- H.C.L nr. 18 din 25.02.2022   privind aprobarea inchirierii prin licitație  publică a unor 

suprafete  din islazul comunal , 

-  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,cu  modificarile  si  completarile  ulterioare ;  

 

Hotararea  a  fost  adoptata  in  unanimitate  de consilierii  prezenti . 



10. Hotărârea  nr.35 din  31.03.2022 Privind implementarea proiectului  „Achiziție de 

utilaj în  comuna Ion Creangă,  județulNeamț” 

                    Initiator : Primar , Dumitru - Dorin  TABACARIU 

                    Temei  legal :                    

- art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; 

- art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

- art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 

republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții; 

- art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006 ,  

- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- H.G nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor 

tehnico- economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri 

publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legea  nr. 24/ 2000 privind  normele  de  tehnică legislativă , pentru  elaborarea  

actelor  normative, republicata, cu  modificarile  si  completarile  ulterioare ,  

- H.C.L nr. 129 din 30.09.2021 privind  implementarea  proiectului   „Achiziție de utilaj 

în  comuna Ion Creangă,  județul Neamț” 

- H.C.L  nr. 7  din 10.02.2022  pentru  aprobarea  bugetului  local al Comunei  Ion 

Creanga , pentru  anul  2021 , 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,cu  modificarile  si  completarile  ulterioare ;  

 

Hotararea  a  fost  adoptata  in  unanimitate  de consilierii  prezenti . 

 

SECRETAR   GENERAL   

NITA  MIHAELA 

 

 

 

 


