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M I N U T A  

Sedintei  ordinare,   a  C.L. din data de 16.06.2022 , ora 16:00. 

 

           La  lucrarile  sedintei  au  fost  prezenti  14  consilieri  locali din  totalul de 15,  

primarul  comunei  . Consiliul  local  a  adoptat  urmatoarele  hotărâri: 

 

   1. Hotărârea nr. 59 din 16.06.2022 privind aprobarea unor măsuri de raționalizare a 

cheltuielilor administrative cu privier la utilizarea vehicolelor și utilajelor din 

inventarul Comunei Ion Creangă, deservire auto și intervenții operative din cadrul 

Primărie Comunei Ion Creangă. 

 Initiator : Viceprimar , Vasile Constantin . 

                   Temei  legal :  

- Art. 1  alin.(5) , art. 5  alin.(1) din  O.G  nr. 80/ 2001 privind  stabilirea unor  

normative  de  cheltuieli  pentru  autoritatile  administratiei  publice  locale ,  cu  

modificările  și  completările  ulterioare ,  

-  Ordinul  nr. 14 / 1982 pentru a probarea  Normativului privind  consumul de  

combustibil și ulei pentru  automobile . 

- Art. 7 alin.(13) din Legea  nr. 52/ 2003 privind  transparenta  decizionala in 

administratia   publica locala, cu  modificarile  si  completarile  ulterioare, 

- Legea  nr. 544/ 2004 a  contenciosului  administrativ , cu  modificările și  completările  

ulterioare . 

- H.C.L  nr. 67  din  31.07.2017   privind infiintarea  Serviciului  Voluntar  pentru  

Situatii  de  Urgenta al Comunei Ion Creanga în subordinea  Consiliului  Local , 

conform  Ordinului nr. 97/2017; 

- H.C.L  nr. 2 din 31.01.2018 s-a  aprobat  Regulamentul de  organizare  si  functionare 

al  compartimentului  de  asistenta  sociala  organizat  la  nivelul  Comunei  Ion 

Creanga , 

- H.C.L  nr. 85/ 27.11.2021  privind constituirea  Consiliul  Comunitar  Consultativ,  

modificat  si  completat  prin  H.C.L nr. 80/ 29.07.2021. 

- H.C.L nr. 65 din 31.08.2020 s-a aprobat  Strategia  de  dezvoltare  a  serviciilor 

sociale  acordate  la  nivelul  comunei  Ion Creanga , pentru  perioada 202-2024,  

- H.C.L nr. 100  din 31.10.privind  echipa  mobila  in  caz pentru  interventia de  

urgenta in  cazurile de violenta  domestica.    

- H.C.L nr. 83 din 30.09.2016  privind  darea  in  folosință  a  autoturismelor , masinilor  

si  utilajelor  si  aprobarea  consumului  maxim lunar  de  carburanți  pentru  

autovehiculele  si  utilajele  din dotarea primăriei  comunei  Ion Creangă  

- 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  14  voturi ” pentru „  din 14  consilieri 

prezenți. 

 

    2 . Hotărârea nr. 60 din 16.06.2022 privind aprobarea documentatiei   tehnice  si a  

devizului general privind  cheltuielile necesare  realizării   investiției ,, Dotarea  cu  

sistem  de  detectare și  alarmare  a  incendiilor  aferent  imobilului , Casa pentru 

persoanele fara adapost ”  

                    Initiator : Primar , Dumitru - Dorin  TABACARIU. 

                   Temei  legal :  

- Art. 44 alin.(1)  si  urmatoarele din   Legea  nr.  273 /2006  privind  finanţele  publice  

locale , cu  modificările  şi  completarile  ulterioare  ; 

- art. 7  din H.G  nr. 907 / 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul - cadru al 

documentaţiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii 

finanţate din fonduri publice, 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  contractelor  de  achizitie  publica  / acord  - 

cadru  din  Legea  nr. 98 / 2016 ,  

- Legea  nr. 500/ 2002  privind  finanțele  publice, cu  modificările și completările  

ulterioare,  

- O.U.G  nr. 114/ 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice 

şi a unor măsuri fiscal - bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi 

prorogarea unor termene, 

-  Cap II , lit ,,g” din Anexa nr. 1 , Cap II  din  Anexa  nr. 1  la H.G  nr. 571/ 2016  

pentru  aprobarea  categoriilor  de construcții si  amenajări  care se  supun avizării și / 

sau  autorizării  privind securitatea  la  incendiu , 

- Ordinul MAI nr. 129/ 2016 pentru  aprobarea  Normelor  metodologice  privind  

avizarea  și  autorizarea  de securitate la  incendiu  și  protectie  civilă , 

- art. 7 alin.(13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

-  art. 11 alin. (4) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ,  cu 

modificările şi completările ulterioare, 

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

Creanga , pentru  anul  2022 , cu  modificările și completările  ulterioare; 

-  Anexa  2,  poz. 4 la  H.C.L nr. 20 din 25.02.2022  privind  aprobarea trecerii din 

domeniul  public al  UAT- Comuna  Ion Creangă si înregistrarea  în domeniul  privat  

al  UAT- Comuna  Ion Creangă  a  imobilului  -teren  în suprafață de  5830 mp  teren 

pășune , precum  și  actualizarea  și  completarea  inventarului bunurilor care  

alcătuiesc   domeniul privat  al  UAT- Comuna  Ion Creangă ,     

- 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  14  voturi ” pentru „  din  14  consilieri 

prezenti . 

 

3 . Hotărârea nr. 61 din 16.06.2022 privind  aprobarea  prelungirii  contractelor  de  

închirire izlaz  comunal , nr. 5032 din 17.06.2015,  nr. 5037 din 17.06.2015, nr. 5039 din 

17.06.2015,nr. 5040 din 17.06.2015, nr. 5041 din 17.06.2015  pe  o perioadă de  3  ani, în 

conformitate  cu  prevederile  art. 9 alin.(2) din OUG nr. 34/ 2013 .                
    Initiator : Primar , Dumitru - Dorin  TABACARIU . 

                   Temei  legal :  

- art. 332 , art. 362 din OUG nr. 57/ 2019  privind  Codul administrativ , cu  

modificarile  si  completarile  ulterioare . 

- art. 334  din O.U.G  nr. 57/ 2019  privind  Codul  administrativ , cu  modificarile  si  

completarile  ulterioare , 

- Art.9 alin.(2) din O.U.G  nr. 34/ 2013 privind organizarea, administrarea şi 

exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului 

funciar nr. 18/1991 cu  modificarile  si  completarile  ulterioare,  

- H.G nr. 1064 din 11.12.2013  pentru  aprobarea normelor  metodologice pentru 

aplicarea  prevederilor  O.U.G  nr. 34/ 2013 , cu  modificarile  si  completarile  

ulterioare ; 

- Ordinul nr. 544/ 2013 privind  metodologia  de  calcul a  încărcăturii optime de  

animale  pe  hectar  de pajiște, cu  modificarile  si  completarile  ulterioare ; 

- Art. 871-873 Legea nr. 287/ 2009  privind  Codul civil , cu  modificarile  si  

completarile  ulterioare , 

- H.C.L nr. 29 din 17.06.2015 pentru aprobarea  contractelor de închirere  izlaz  

comunal  

- H.C.L nr. 97 din 31.08.2021 pentru  aprobarea  actualizarii nivelului chiriilor/ 

redeventelor aferente raporturilor  juridice  având  ca  obiect  concesionarea/ 

închirierea , terenurilor  folosite  pentru  pășunatul animalelor , proprietatea  UAT- 

Comuna  Ion Creangă , modificata si  completată prin  H.C.L  nr. 145/ 28.10.2021 , 

- Amenajamentul  pastoral  pentru  pajiștile  Comunei  Ion Creanga  , jud.  Neamt , 

aprobat  prin  H.C.L  nr. 117  din  18.12.2017. 

- 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  14  consilieri 

prezenți  . 

 

4 . Hotărârea nr. 62 din 16.06.2022 Privind aprobarea  dezmembrarii unor imobile- 

terenuri , apartinând  UAT- Comuna  Ion Creangă                 
    Initiator : Primar , Dumitru - Dorin  TABACARIU . 

                   Temei  legal :  

- Art. 25 alin.(2) din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr.7/1996,republicata 

cu modificarile si completarile ulterioare,  



- art.23 lit.,,b”,art.132 alin.(1), art. 133, alin.(1)  si ale art.135 alin.(1)lit,, a” si alin (3)  

din Ordinul nr.700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare,receptie si 

inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara,cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

- art. 29, alin.(1) și alin.(5) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și 

urbanismul cu modificarile si completarile ulterioare; 

- art. 6, alin.(1) și alin. (6) lit. ,,c”, din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării 

construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor , cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

- art. 551 alin.(1) , art. 552 , art. 553 alin.(1) , art. 555 alin.(1)  si (2)  , art. 556 , art. 

867, art. 868, art. 879, alin. (2) și alin. (5) și art. 880 din Codul civil, adoptat prin 

Legea nr.287/2009, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 87, alin. (5), art. 354 și art. 355, din O.U.G. nr. 57/2019 privind codul 

administrativ;  

- Art. 269 din Legea nr.134/2010 privind Codul de procedura civila,cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

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

normative, republicată , cu modificările și completările ulterioare 

- H.C.L nr. 26 din 23.05.2014 privind  atestarea  apartenentei la  domeniul  privat  al  

comunei  Ion Creangă  a  unor  suprafețe  de  pajiști comunale  și  completarea  

islazului comunei  revizuit  a  inventarului bunurilor  mobile  si  imobile  , care  fac  

parte  din  doemniul privat  al  comunei  Ion Creangă ,cu  modificările  și  

completările  ulterioare , 

- H.C.L nr. 144 din 28.10.2021  privind  aprobarea  închirierii unor  bunuri  imobile  ce  

apartin  UAT- Comuna  Ion Creangă , judetul Neamt , 

- H.C.L nr. 10 din 25.02.2022  pentru scoaterea din  funcțiune , casare  și  demolarea 

corpurilor de  clădire C2 si C3 , care  fac  parte  din domeniul  privat  al  UAT- 

Comuna  Ion Creanga , înscrise   in  carte  funciara a  Comunei  Ion Creanga  sub  nr. 

51858 ,   

- art. 4  la H.C.L nr. 17 din 25.02.2022  privind încetarea/ modificarea unor  contracte  

de închirere/ concesiune pășune  comunală, 

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

UAT- Comuna  Ion Creangă si înregistrarea  în domeniul  privat  al  UAT- Comuna  

Ion Creangă  a  imobilului  -teren  în suprafață de  5830 mp  teren pășune , precum  și  

actualizarea  și  completarea  inventarului bunurilor care  alcătuiesc   domeniul privat  

al  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  14  voturi ” pentru „  din  14  consilieri 

prezenți. 

 



 5 . Hotărârea nr. 63 din 16.06.2022 privind analiza stadiului de înscriere a datelor în 

registrul agricol pentru trimestrul I al anului 2022 şi stabilirea măsurilor pentru 

eficientizarea acestei activităţi. 

Initiator : Primar , Dumitru - Dorin  TABACARIU . 

                   Temei  legal :  

- art. 1  alin.(1) , alin.(6) , art.2- art.4  si art. 6  din O.G. nr.28/2008 privind registrul 

agricol, cu modificările si completările ulterioare; 

-  H.G. nr 985/2019 privind registrul agricol pe anii 2020-2024 , cu modificările si 

completările ulterioare; 

- art. 7  alin.(4)  din  anexa  la  Ordinul comun  nr. 25/ 1382/ 37/ 1642/ 14297/ 746/ 

202/ 2020  pentru  aprobarea  Normelor  tehnice  privind  modul  de completare  a  

registrului  agricol  pentru  perioada  202-2024,  cu modificările si completările 

ulterioare; 

-  O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările si 

completările ulterioare; 

- Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu 

modificările şi completările ulterioare 

- H.C.L nr. 160 din 28.12.2021  pentru  modificarea  și  completarea  organigramei  si  

statul  de functii  al  aparatului  de specialitate  al  primarului   comunei  Ion Creangă , 

cu  încadrarea în numărul maxim  de  posturi  aprobat  potrivit  instituției , 

- Legea  nr. 544 / 2001  privind  liberul  acces  la  informatiile  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  14  voturi ” pentru „  din  14  consilieri 

prezenți. 

 

6. Hotărârea nr. 64 din 16.06.2022 Privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici 

pentru  realizarea  obiectivului  de  investitie  «Santuri  colectare  ape  pluviale  realizate  

din beton  in  lungime  de   550 m , sat  Ion Creanga , comuna  Ion Creangă , județul 

Neamț »   

                     Initiator : Primar , Dumitru - Dorin  TABACARIU. 

                     Temei  legal :  

- Art. 44 alin.(1)  si  urmatoarele din   Legea  nr.  273 /2006  privind  finanţele  publice  

locale , cu  modificările  şi  completarile  ulterioare  ; 

- H.G  nr. 907 / 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul - cadru al 

documentaţiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii 

finanţate din fonduri publice, 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  contractelor  de  achizitie  publica  / acord  - 

cadru  din  Legea  nr. 98 / 2016 ,  



- O.U.G  nr. 114/ 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice 

şi a unor măsuri fiscal - bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi 

prorogarea unor termene, 

- Legea  nr. 500/ 2002  privind  finanțele  publice, cu  modificările și completările  

ulterioare,  

- art. 7 alin.(13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

- art. 11 alin. (4) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ,  cu 

modificările şi completările ulterioare, 

- H.C.L nr. 121 din 27.12.2017 ptr aprobarea  inventarului  domeniului  public  al  

comunei  Ion Creanga, cu modificarile  si  completarile ulterioare, poz. 42.   

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

Creanga , pentru  anul  2022 , cu  modificările și completările  ulterioare; 

- H.C.L nr. 49  din 19.05.2022 pentru aprobarea  Notei  conceptuale  si a  Temei  de  

proiectare  pentru  realizarea  obiectivului de  investitie  «Santuri  colectare  ape  

pluviale  realizate  din beton  in  lungime  de   550 m , sat  Ion Creanga , comuna  Ion 

Creangă , județul Neamț. 

- Legea  nr. 544 / 2001  privind  liberul  acces  la  informatiile  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  14  voturi ” pentru „  din  14  consilieri 

prezenți. 

 

 

   7 . Hotărârea nr. 65 din 16.06.2022 Privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-

economici pentru  realizarea  obiectivului  de  investitie «Împrejmuire la  strada 

principală, a  Școlii Primare  Recea și a  Căminului  cultural  Recea » 

                     Initiator : Primar , Dumitru - Dorin  TABACARIU.  

                     Temei  legal :  

- Art. 44 alin.(1)  si  urmatoarele din   Legea  nr.  273 /2006  privind  finanţele  publice  

locale , cu  modificările  şi  completarile  ulterioare  ; 

- H.G  nr. 907 / 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul - cadru al 

documentaţiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii 

finanţate din fonduri publice, 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  contractelor  de  achizitie  publica  / acord  - 

cadru  din  Legea  nr. 98 / 2016 ,  

- O.U.G  nr. 114/ 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice 

şi a unor măsuri fiscal - bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi 

prorogarea unor termene, 



- Legea  nr. 500/ 2002  privind  finanțele  publice, cu  modificările și completările  

ulterioare,  

- art. 7 alin.(13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

- art. 11 alin. (4) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ,  cu 

modificările şi completările ulterioare, 

- H.C.L nr. 121 din 27.12.2017 ptr aprobarea  inventarului  domeniului  public  al  

comunei  Ion Creanga, cu modificarile  si  completarile ulterioare, poz. 11 si  42.     

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

Creanga , pentru  anul  2022 , cu  modificările și completările  ulterioare; 

- H.C.L nr. 48  din 19.05.2022 pentru aprobarea  Notei  conceptuale  si a  Temei  de  

proiectare  pentru  realizarea  obiectivului de  investitie  «  Împrejmuire la  strada 

principală, a  Școlii Primare  Recea și   a  Căminului  cultural  Recea »             

- 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  14  voturi ” pentru „  din  14 consilieri 

prezenți . 

  8. Hotararea nr. 66 din 16.06.2022 privind acordarea unui drept pentru ocuparea 

temporară a  suprafeței  de 7341 mp  de  teren  din domeniul public al comunei Ion 

Creangă, județul Neamț în vederea implementării proiectului  „Înființare distribuție 

gaze naturale și racorduri în comuna Icușești cu  satele Icușești  și  Bălușești, județul 

Neamț” 

        Initiator : Primar , Dumitru - Dorin  TABACARIU. 

                     Temei  legal :  

- art. 15 alin. (2), art. 120 și art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, 

republicată; 

- art. 3, art. 4 și art. 6 paragraful 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 

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

- art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 29, art. 30 și art. 31 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006 cu  

modificările și completările ulterioare; 

- art. 12, alin.(1) ,(2) ,(3) si (4) , art. 130 alin.(2) lit. „ h”,, art. 138  alin.(2) lit. „ d”, din 

Legea nr. 123/ 2012 a energiei electrice si a gazelor  naturale,cu modificările și 

completările ulterioare; 

- art. 349 – art. 351 din  O.U.G  nr. 57/ 2019  privind Codul administrativ cu 

modificările şi completările  ulterioare,  

- H.C.L nr. 30 din 25.05.2022 privind aprobarea solicitării  de  acordare a  unui  drept 

pentru  ocuparea  temporară a  unei  suprafețe  de  7341 mp  din  domeniul public  al  

comunei  Ion Creangă , județul Neamț , 



- H.C.L nr. 121 din 28.12.2017  pentru  aprobarea  inventarului  bunurilor  care  apartin  

domeniului  public  al  comunei  Ion Creanga , judetul Neamt , 

- 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  14  voturi ” pentru „  din  14  consilieri 

prezenți. 

 

  9. Hotararea nr. 67 din 16.06.2022 privind aprobarea contractarii  unei finantari 

rambursabile interne, în valoare de  2.500.000 lei pentru  realizarea unor  obiective  de  

investiții 

             Initiator : Primar , Dumitru - Dorin  TABACARIU. 

                     Temei  legal :  

- art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată, cu  modificările și 

-  completările  ulterioare ; 

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

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

- art. 942, art. 1166 si următoarele din Codul civil, cu modificările și completările 

ulterioare referitoare la contracte sau conventii;  

- art. 41 alin.(4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru 

elaborarea actelor normative, republicată , cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 20, alin. (1), lit.”f” si art. 61, alin. (1) – (3), art. 63 alin. (1), (2), (4), (8) si (43)  

din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

- Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

- H.G  nr. 9 / 2007 privind  constituirea , componența  și functionarea Comisiei de  

autorizare a  împrumuturilor  locale , cu  modificările  și completarile  ulterioare, 

- art. 29, alin.(1), lit.,,f „ din Legea achizitiilor publice nr. 98/2016, cu  modificările  și  

completările  ulterioare ;  

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

durabila a  Comunei  Ion Creangă in  perioada 2021- 2027 , 

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

Creanga  pentru  anul 2022, modificata  și  completată prin H.C.L nr. 31 din 

31.03.2022 , 

- H.C.L nr. 129 din 30.09.2021  privind  implementarea proiectului ,, Achizitie  utilaj in  

comuna  Ion Creanga , judetul Neamt”, 

- H.C.L nr. 35 din 31.03.2022 privind  implementarea  proiectului ,,Achizitie  utilaj in 

comuna  Ion Creangă , județul Neamț ”. 

- H.C.L nr. 39 din 21.04.2022  pentru aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici  

actualizați , după  încheierea  contractului  de  achiziție  publică  al  obiectivului de  

investiție   cu  titlul : ,, Inființare  distribuție  gaze  naturale  și  racorduri  în Comuna  

Ion Creangă , satele  Ion Creangă , Averești , Stejaru, Izvoru și Recea , județul 

Neamț„ 



- 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  14  voturi ” pentru „  din  14  consilieri 

prezenți. 

 

  10. Hotararea nr. 68 din 16.06.2022 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 ; 

- 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  14  voturi ” pentru „  din  14  consilieri 

prezenți. 

 

  11. Hotararea nr. 69 din 16.06.2022 privind repartizarea  de sume băneşti  din  

bugetul  local 2022 , către  unități de  cult  religios din Comuna  Ion Creangă , județul 

Neamț 

Initiator : Primar , Dumitru - Dorin  TABACARIU. 

                     Temei  legal :  

- art.3, alin.(3) din O.G. nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar 

pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, 

republicată, modificată și completată; 

- art.4, alin.(2), art.5, art.14 și art.15 din H.G. nr.1.470/2002 pentru  aprobarea 

Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G nr.82/2001 privind 

stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor 

religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Legea nr.489/2006 privind libertatea religioasă si regimul  general al  cultelor, 

republicată, cu modificările şi completarile  ulterioare ; 



- 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 , cu  modificările  şi  

completarile  ulterioare ; 

- art.6, alin.(3), art.30, alin.(1), lit.”c” din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, modificată și completată; 

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

Creanga , pentru  anul  2022, 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 în unanimitate ,   cu  14  voturi ” pentru „  din  14  consilieri 

prezenți. 

 

  12. Hotararea nr. 70 din 16.06.2022 Privind aprobarea Regulamentului cadru de 

închiriere a terenurilor şi a spaţiilor disponibile excedentare din unităţile de 

învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Comunei  Ion Creangă 

                      Initiator : Primar , Dumitru - Dorin  TABACARIU. 

                     Temei  legal :  

- Hotărârii de Guvern nr. 538/2001 pentru aprobarea Normelor Metodologice pentru 

finanţarea învăţământului preuniversitar de stat, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Ordinului nr. 5447/2020 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar;  

-  art. 20, alin. (1) lit. ”e”   şi art. 28, alin.(3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;  

-  art. 112 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările 

ulterioare 

-  art. 129, alin. (2), lit. ”c” , art. 333, alin. (2)  din O.U.G nr. 57/03.07.2019 privind 

Codul Administrativ cu modificările şi completările ulterioare; 

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

normative , republictă , cu  modifiările  și  completările  ulterioare , 

- Legea  nr. 52/ 2003  privind  tranparența  decizională  în  administratia  publică  locală 

, cu  modificările  și  completările  ulterioare , 

- H.C.L nr. 53 din 28.08.2008 privind  darea  spre  administrare a  bunurilor  apartinând  

Primaria  comunei  Ion Creangă pe  bază de  protocol  celor  două  școli cu  

persoanlitate  juridică , Scoala  de  Arte  si  Meserii  Ion Creangă  si  Scolii  cu  clasele 

I- VIII  Averesti , 

- H.C.L. nr. 8 din 28.01.2021  privind aprobarea rețelei unităților de învățământ 

preuniversitar din Comuna  Ion Creangă pentru anul școlar 2021-2022 . 



- 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  14  voturi ” pentru „  din  14  consilieri 

prezenți. 

 

  13. Hotararea nr. 71 din 16.06.2022 privind aprobarea Raportului  de  evaluare a  

capacitatii  de  apărare  impotriva  incendiilor , pe  semestrul I , an 2022 si  stabilirea  

măsurilor  de optimizare a  capacității  de  apărare  impotriva  incendiilor 

Initiator : Primar , Dumitru - Dorin  TABACARIU. 

                     Temei  legal :  

- art.14. lit.,,e ”si art.16 lit. ,,i ” si lit. ,, j ”din O.M.A.I  nr 163/2007 pentru apararea 

Normelor generale de apararea impotriva incendiilor, cu modificarile si completarile 

ulterioare,  

- art. 13. lit.,,b” si lit.,,i ” din Legea nr. 307/2006 privind impotriva incendiilor, cu 

modificarile si completarile ulterioare,  

- Legea nr. 481/2004 a protectiei civile, cu  modificarile  si  completarile  ulterioare ; 

- H.C.L nr. 103  din 31.10.2019  privind  modificarea  si  completarea H.C.L nr. 53 din 

26.12.2005  privind înfiintarea  , organigrama  și  numărul de  personal  ale  SVSU  al 

Comunei  Ion Creanga , jud. Neamt  

- 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  14  voturi ” pentru „  din  14  consilieri 

prezenți. 

 

 

 

SECRETAR   GENERAL   

NITA  MIHAELA 

 

 

 

 

 

 

 

 


