
 ROMANIA 

 JUDETUL  NEAMT 

 PRIMARIA COMUNEI  ION  CREANGA 

 NR. 14176 din  12.10.2022. 

 

 

M I N U T A  

Sedintei  extraordinare,  a  C.L. din data de 12.10.2022 , ora 16:00. 

 

           La  lucrarile  sedintei  au  fost  prezenti  11  consilieri  locali din  totalul de 15, 

primarul  comunei, viceprimarul. Consiliul  local  a  adoptat  urmatoarele  hotărâri: 

 

1. Hotărârea nr. 117 din 12.10.2022 pentru  modificarea  si  corectarea  Hotarari 

Consiliului Local nr. 106  din 14.09.2022 privind stabilirea impozitelor si taxelor 

locale pentru anul 2023 

Initiator : Primar, Dumitru-Dorin Tabacariu. 

                   Temei  legal :  

- Directiva  1199/ 62/ CE de  aplicare  a  taxelor la vehiculele  grele  de  marfa pentru  

utilizarea  anumitor  infrastructuri , cu  modificările și  completările  ulterioare ; 

- Rata  de  schimb a  monedei  euro  publicata  in  Jurnalul Uniunii  Europene , la  data  

de  3.10.2022;  

- art. 470 alin.( 5) si (6), art.  489 alin.(1)  si  art.491 alin.(1 ^1 )   din  Legea  nr. 227/ 

2015  privind  Codul  fiscal , cu modificările şi completările ulterioare ;  

- O.G nr. 16 din 15.07.2022 pentru modificarea si  completarea Legii nr. 227/ 2015 

privind  Codul  fiscal , abrogarea  unor  acte normative  si  alte  masuri  financiar- 

fiscale, 

- Legea  nr. 252/ 2022 pentru  modificarea  Legii  nr. 227/ 2015 privind  Codul  fiscal  

si  pentru  completarea  art. 47  din  Legea  nr. 207 / 2015  privind  Codul  de  

procedura  fiscala , 

- Legea  nr. 544 / 2001  privind  liberul  acces  la  informatiile  de  interes  public, cu 

modificările şi completările ulterioare ;  

- Legea nr. 52/ 2003 privind  transparenta  decizionala  in  administratia  publica, cu 

modificările şi completările ulterioare ;  

- H.C.L  nr. 106  din 14.09.2022 privind  stabilirea impozitelor  si  taxelor  locale   

pentru anul fiscal 2023 ,  

- Codul  administrativ  aprobat   prin Ordonanta  de  Urgenta  a  Guvernului  nr.  57 din 

03.07.2019, cu  modificarile  si  completarile  ulterioare ;  

 

Hotararea  a  fost  adoptata în unanimitate ,   cu  11  voturi ” pentru „  din 11  consilieri 

prezenți. 

 

    2 . Hotărârea nr. 118 din 12.10.2022 pentru completarea  cu  art. 10 a H.C.L  nr. 58 

din 19.05.2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor 



tehnico-economici aferenți proiectului cu titlul "ELABORARE DOCUMENTATIE 

TEHNICA PENTRU REABILITARE CASA DE LOCUIT SI SCOALA VECHE, SAT 

AVERESTI, COM. ION CREANGA" 

   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. 129 alin. (2) lit. ,,b” și ,,d”  din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu  

modificările și completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

- O.U.G  nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru 

gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și 

reziliență, precum și modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr. 155/2020; 

- Legea  nr. 178/ 2022  pentru  aprobarea  O.U.G  nr. 124/ 2021; 

- Regulamentului (UE) 2020/2094 al Consiliului din 14 decembrie 2020 de instituire a 

unui instrument de redresare al Uniunii Europene pentru a sprijini redresarea în urma 

crizei provocate de COVID-19; 

- Regulamentului (UE) 2021/240 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 

februarie 2021 de instituire a unui Instrument de sprijin tehnic; 

- H.C.L nr. 58 din 19.05.2022  privind  aprobarea documentației tehnico-economice și a 

indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului cu titlul "Elaborare Documentatie 

Tehnica pentru Reabilitare Casa de locuit si Scoala veche, sat Averesti, comuna  Ion 

Creanga"; 

- H.C.L  nr. 121  din  27.12.2017 privind  aprobarea  inventarului  bunurilor din 

domeniul  public  al  comunei  Ion Creangă ; 

- H.C.L nr. 33 din 31.03.2022  privind  aprobarea modificarii  si  completarii  

inventarului domeniului  public al  Comunei  Ion Creanga , judetul Neamt , in  

vederea  obtinerii  extraselor  de carte  funciara . 

- 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 în unanimitate ,   cu  11  voturi ” pentru „  din 11  consilieri 

prezenți. 

 

3 . Hotărârea nr. 119 din 12.10.2022 privind aprobarea depunerii proiectului cu titlul 

“Ecosistem digital interconectat si integrat in cadrul Județului Neamț” în cadrul 

apelului de proiecte PNRR/2022/C10/ I.1 /I.1.2 și a cheltuielilor legate de proiect 

Initiator : Primar , Dumitru - Dorin  TABACARIU  



 

                   Temei  legal :  

- Ghidul solicitantului pentru Planul național de redresare și reziliență (PNRR), 

componenta c10 – Fondul Local, investiția I.1 – Mobilitate urbană durabilă, 

subinvestiția I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – alte 

infrastructuri TIC; publicat în monitorul oficial al României, partea I, nr. 467 

bis/10.05.2022. 

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

ulterioare; 

- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 124 din 13 decembrie 2021 privind stabilirea 

cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate 

României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și 

completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri 

pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru 

accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului 

de redresare și reziliență; 

- Hotărârea Guvernului nr. 209 din 14 februarie 2022 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a   prevederilor   Ordonanței   de   Urgență   a   Guvernului 

nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea 

fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, 

precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 

155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și 

reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și 

nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență; 

- H.C.L nr. 6 din 28.01.2021 pentru  aprobarea  Strategiei  de  dezvoltare  locală, 

durabila  a  comunei  Ion Creanga , judetul Neamt. 

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

Creanga , 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 în unanimitate ,   cu  11  voturi ” pentru „  din 11  consilieri 

prezenți. 

 

 

 

 

SECRETAR   GENERAL   

NITA  MIHAELA 

 

 


