
 ROMANIA 

 JUDETUL  NEAMT 

 PRIMARIA COMUNEI  ION  CREANGA 

 NR. 12815 din  14.09.2022. 

 

 

M I N U T A  

Sedintei  extraordinare,   a  C.L. din data de 14.09.2022 , ora 16:00. 

 

           La  lucrarile  sedintei  au  fost  prezenti  13  consilieri  locali din  totalul de 15, 

primarul  comunei . Consiliul  local  a  adoptat  urmatoarele  hotărâri: 

 

1. Hotărârea nr. 104 din 14.09.2022 privind concesionarea directă a unui teren, in 

suprafata de 5830 mp, aparținând domeniului privat al  Comunei Ion Creangă 

Initiator : Primar , Dumitru - Dorin  TABACARIU. 

                   Temei  legal :  

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

- art.555-557 și art. 871-873 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare;   

- art.108, lit.,,b”, art.129, alin.(1), alin.(2), lit.,,c”,  art. 302- 331 ( art. 313 alin.(1) lit ,, 

a,b,f,g”, art. 315) , art. 349- 353 , art.354, alin.(1)-(2), art.355, art.362 alin.(1) si (2) 

din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare;  

- art.27 alin (1) din Legea nr.7/1996 a cadastrului si publicitatii imobiliare, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare;  

- art. 13 alin.(1) si ale art. 15, lit. “e”, art. 17 ,  art.22 alin.(1)-(2) din Legea nr. 50/1991 

privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata,  cu  modificările  și  

completările  ulterioare. 

- art. 111 alin.(2)  lit.,, g ” si  alin.(3)  din  Regulamentul  de  avizare , receptie  si  

înscriere  in  evidentele   de  cadastru  si  carte  funciară , aprobat  prin  Ordinul  

directorului  general  al ANCPI  nr. 700 / 2014 , cu  modificările  și  completările  

ulterioare. 

- H.CL nr. 10 din 25.02.2021 privind aprobarea  Regulamentului de organziare si  

desfășurare a  licitațiilor  publice  pentru  concesionarea  imobilelor ( terenuri , clădiri) 

aflate in  proprietatea  publică  si  private a  Comunei  Ion Creanga . 

- HC.L  nr. 121  din  27.12.2022 privind  aprobarea  inventarului  bunurilor din 

doemniul  public  al  comunei  Ion Creangă . 

- H.C.L nr. 20  din 25.02.2022 privind aprobarea trecerii  din  domeniul  public al 

UAT- Comuna  Ion Creanga  și înregistrarea  în  domeniul  privat al U.A.T.Comuna  

Ion Creangă a  imobilului- teren in suprafata  de 5830 mp teren  pășune, precum și  

actualizarea și completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al 

U.A.T.  Comuna  Ion Creangă. 



- H.C.L nr. 62  din 16.06.2022  privind  aprobarea  dezmembrării  unor  imobile  - 

terenuri, apartinând  UAT- Comuna  Ion Creangă, 

- 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  13  voturi ” pentru „  din 13  consilieri 

prezenți, 1 abținere domnul consilier Iacoban Constantin. 

 

    2 . Hotărârea nr. 105 din 14.09.2022 privind aprobarea   destinatiei volumului de 

masă lemnoasă pentru exploatare în anul 2022, din fondul forestier proprietatea 

comunei Ion Creanga , cuprins pe raza Ocolului Silvic Roman  
   Initiator : Viceprimar, Vasile CONSTANTIN. 

 

                   Temei  legal :  

- art.10, alin.2 litera „a” şi litera „b”, art. 58 , art.59 alin.(1) şi alin.(2) , art.62 ,alin.(2) 

din Legea nr.46/2008, privind Codul Silvic prin care este reglementat regimul silvic şi 

administrarea fondului forestier,cu modificările şi completările ulterioare; 

- Amenajamentul  silvic al pădurilor proprietatea comunei  Ion Creanga  care 

reglementează posibilitatea totală pentru recoltarea masei lemnoase pe natură de 

produse şi suprafeţele de parcurs anual cu tăieri, cuprinse pe raza O.S.Roman ; 

- Art. 4 – 6 din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier 

proprietate publică , aprobat  prin  H.G. nr. 715/ 2017 , cu  modificările  si  

completările  ulterioare.  

- art.4 ,lit.”b”, art.6, pct.1 – 4 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizionalã în 

administraţia publicã; 

- art.5 alin (1) lit. „a” din Legea nr.544/2001, privind liberul acces la informaţiile de 

interes public. 

- 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  13  voturi ” pentru „  din 13  consilieri 

prezenți. 

 

3 . Hotărârea nr. 106 14.09.2022 privind   stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru 

anul 2023 
 Initiator : Primar , Dumitru - Dorin  TABACARIU  

. 

                   Temei  legal :  

- art. 56 , art. 120 alin.(1) , art. 121 alin.(1) si (2)  si art. 139 alin.(2) din  Constitutia  

Romaniei , republicata ; 

- art. 4 si art. 9 paragraful 3 din  Carta europeana a  autonomiei  locale  adoptata  la  

Strasbourg  la  15 octombrie 1985  , ratificata prin  Legea  nr. 199/ 1997 ; 

- art.7 alin.(2)  din  Legea  nr. 287/ 2009  privind  Codul  civil , republicata,  cu  

modificarile  si  completarile  ulterioare ;    



- art.5. alin.(1) lit.”a” si alin.(2) , art. 16  alin.(2), art. 20  alin.(1) lit.’b” , art. 27 si  art. 

30  din  Legea  finantelor  publice  locale  nr. 273 / 2006 , cu modificările şi 

completările ulterioare; 

-  art. 1, art. 2 alin.(1) lit.”h” , precum  si  cele  ale  Titlului IX   din  Legea  nr. 227/ 

2015  privind  Codul  fiscal , cu modificările şi completările ulterioare ;  

- art. 344  din  Legea  nr. 207/ 2015 privind  Codul de  Procedura  Fiscala ; 

- H.G  nr. 1  / 2016 privind  aprobarea Normelor  metodologice de  aplicare a  Legii  nr. 

227/ 2015 , cu  modificările  și  completările  ulterioare , 

- O.G  nr. 28 / 2008  privind  registrul  agricol , aprobata cu  modificarile  si  

completarile  ulterioare ; 

- art. 25 lit.”d” din  Legea  nr. 481/ 2004  privind  protectia  civila , republicata  cu  

modificarile  si  completarile  ulterioare ; 

-  Art.1 alin.(4) lit.,,l” , art. 8 alin.(3) lit.,,j”, art. 43 alin.(7)  si art.44 alin.92)  lit.,,d” din  

Legea  serviciilor  comunitarede  utilitati publice  nr. 51/  2006 , republicata , cu  

modificarile  si  completarile  ulterioare, 

- art. 5 alin.(2) lit.”k” , art. 26 alin.(1) lit.”b”si „c” , alin.(3) , alin.(5) si alin.(8) din  

Legea  nr. 101 / 2006 a  serviciului  de  salubrizare a  localitatilor , republicata, cu  

modificarile  si  completarile  ulterioare ; 

- Art. 14  din O.G nr. 21/ 2002 privind  gospodarirea  localitatilor urbane  si  rurale , 

aprobata cu  modificarile  si  completarile  ulterioare , prin  Legea  nr. 515/ 2002 , 

- art. 5 din  Legea  cadastrului  si  a  publicitatii  imobiliare nr. 7/ 1996  , republicata  , 

cu  modificarile  si  completarile  ulterioare ;  

- Planul  Urbanistic  General al  comunei  Ion Creanga  aprobat  prin  H.C.L  nr. 2 din 

31.01.2013. 

- Legea  nr. 196/ 2017  privind  modificarea  art. 465 din Legea nr. 227/ 2015 privind  

Codul  Fiscal. 

- O.U.G nr. 79/ 2017 , Titlul IX- pct. 94 si 95  privind  modificarea art. 470 , alin.(5) si 

(6)  din Legea  nr. 227/ 2015 – Codul  fiscal, 

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

privind  Codul  fiscal , abrogarea  unor  acteb 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 , 

- O.G nr. 2/ 2001  privind  regimul  juridic  al  contraventiilor  , cu  modificarile  si  

completarile  ulterioare ; 

- O.U.G  nr. 80 / 2013  privind  taxele  judiciare de timbru , cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- art. 2 din  Legea  nr. 351/ 2001 privind  aprobarea Planului  de  amenajare  a 

teritoriului  national – sectiunea  a- IV –a  Reteaua  de  localitati cu  modificarile  si  

completarile  ulterioare , 

- Legea  nr. 2/ 1968  privind  organizarea  administrativa a  teritoriului  Romaniei , cu  

modificarile  si  completarile  ulterioare, referitoare  la  componenta  unitatilor  



administrativ  teritoriale , ierarhizarea  localitatilor  la  nivelul  comunei Ion Creanga , 

este  urmatoarea :  

a)   rangul IV – Ion Creanga , 

b)   rangul V  - Averesti , Izvoru , Muncelu, Recea ,Stejaru  ; 

- art. 5 alin.(2) din Legea  nr. 145/ 2014  pentru  stabilirea  unor  măsuri de  

reglementare  a  pieței  produselor  din sectorul agricol , 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  

- H.C.L  nr. 158 din 28.12.2021 pentru  stabilirea impozitelor  si  taxelor  locale  si alte  

taxe a similate  , precum  si  amenzile  aplicabile  in  Comun a Ion Creanga , in  anul  

fiscal  20202,  

- H.C.L nr. 23 din 25.02.2022  pentru  modificarea   H.C.L  nr. 158 din 28.12.2021, 

- H.C.L  nr. 46   din 19.05.2022 pentru aprobarea taxei de închiriere şi a regulamentului  

privind modalitatea de închiriere a utilajului buldoexcavator  aflat în patrimoniul 

comunei Ion Creangă, judeţul Neamț  

- H.C.L  nr. 50 din 19.05.2022 privind  aprobarea  Regulamentului de organizare și a  

taxei  de utilizare  pentru  terenul mini-fotbal,, Parc  Tei” cu  gazon  sintetic situat  in  

satul Ion Creangă , comuna  Ion Creangă , judetul Neamț . 

- 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  13  voturi ” pentru „  din 13  consilieri 

prezenți. 

 

4. Hotărârea nr. 107 din 14.09.2022 privind   rectificarea  bugetului  local al  Comunei  

Ion Creangă pentru  anul 2022 

 Initiator : Primar , Dumitru - Dorin  TABACARIU  

 

                   Temei  legal :  

- art. 19 alin.(2) si art. 49 din  Legea  nr.  273 /2006  privind  finanţele  publice  locale , 

cu  modificările  şi  completarile  ulterioare ; 

- Legea  nr. 82 / 1991  a  contabilitatii  republicata  cu  modificarile  si  completarile  

ulterioare,  

- Legea nr.317 /2021 a  bugetului  de  stat  pe  anul  2022 ; 

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

Creanga , pentru  anul  2022 , cu  modificarile  si  completarile  ulterioare  ; 

- Hotărârea  nr. 7162   din  16.08.2022 a  Comisiei de  autorizare a  imprumuturilor 

locale  

- 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  13  voturi ” pentru „  din 13  consilieri 

prezenți. 

 

 

SECRETAR   GENERAL   

NITA  MIHAELA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


