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M I N U T A  

Sedintei  extraordinare,   a  C.L. din data de 16.08.2022 , ora 16:00. 

 

           La  lucrarile  sedintei  au  fost  prezenti  12  consilieri  locali din  totalul de 15,  

primarul  comunei  . Consiliul  local  a  adoptat  urmatoarele  hotărâri: 

 

1. Hotărârea nr. 93 din 16.08.2022 privind   alegerea  ,, Președintelui de ședință ”  al 

Consiliului Local al  Comunei  Ion Creangă,  pentru ședința extraordinară din 

16.08.2022 

Initiator : Primar , Dumitru - Dorin  TABACARIU. 

                   Temei  legal :  

- art. 123 alin.(1) alin.(3)  și alin. (4), ale art. 138 alin. (6), (8), (9) și (10), ale art.140 

alin. (1) și (3), ale art. 154 alin. (1), ale art 197 alin. (1) și ale art. 243 alin. (1), lit.,, a” 

și ,,b”din O.U.G  nr. 57/ 2019  pentru  aprobarea  Codului  administrativ , cu  

modifcările  și  completările  ulterioare. 

- H.C.L nr. 51 din 30.06.2020 pentru  aprobarea Regulamentul  de organizare  și  

funcționare  al  Consiliului  local  al  comunei  Ion Creangă, 

- H.C.L  nr. 36  din 21.04.2022   pentru alegerea  unui  nou  președinte de  ședință  

pentru  următoarele  trei  luni , mai- iulie  2022, domnul  consilier  Huci  Ion . 

- 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  10  voturi ” pentru „  din 12  consilieri 

prezenți, domnul consilier Huci Bogdan întârziat. 

 

    2 . Hotărârea nr. 94 din 16.08.2022 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 ; 



- H.C.J Neamt  nr. 203  din 04.08.2022 privind  repartizarea  pe  UAT a  cotei  de  6%  

din  impozitul  pe  venit  reprezentând Fondul  la  dispozitia  C.J. Neamt  pe  anul 

2022. 

- H.C.L nr. 85 din 29.07.2022  pentru încheierea  unui   acord de  parteneriat  între  

Comuna  Ion Creangă cu  Asociația Club Sportiv MTB Roman, în vederea  

organizării evenimentului  sportiv  de interes  public  local ,,MTB Roman Maraton , 

ediția a IV- a,  în  data  de  10.09.2022, 

- 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  12  consilieri 

prezenti, domnul consilier Huci Bogdan întârziat. 

 

3 . Hotărârea nr. 95 din 16.08.2022 privind participarea la Programul privind creșterea 

eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public și aprobarea începerii investiției 

”Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public din cadrul comunei 

Ion Creangă, județul Neamț” 

 

 Initiator : Primar , Dumitru - Dorin  TABACARIU . 

                   Temei  legal :  

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

- art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

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

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

ulterioare, referitoare la contracte sau convenţii;  

- 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, 

- Ordinul  nr. 1866  / 2021 al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, pentru 

aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind creşterea eficienţei energetice 

a infrastructurii de iluminat public , 

- art. 1 din Legea  nr. 230 /2006 a  serviciului de  iluminat  public ,  

- art. 3  alin.(1) , art. 8 alin.(1), art. 22 alin.(1) , alin.(2)  si alin.(3) , art. 28 si  art. 29 din 

Legea  nr. 51 / 2006 a  serviciilor  comunitare de  utilitati  publice, cu  modificarile  si  

completarile  ulterioare ,  

- H.C.L  nr. 6  din 31.01.2018  privind  înființarea  Serviciului de iluminat public  al  

Comunei  Ion Creangă  și  alegerea  formei  de gestiune a  iluminatului public  prin  

realizarea  unui  Studiu  de  oportunitate  în  functie  de  natura  si  starea  serviciului. 

- Regulamentul  de organizare  si  functionare  al  serviciului de  iluminat public  al  

comunei  Ion Creanga , aprobat  prin  H.C.L  nr. 76  din 23.08.2018 , 

- H.C.L nr. 6 din 28.01.2021  privind  aprobarea  Strategiei de  dezvoltare  locala 

durabila a  comunei  Ion Creangă  pentru  perioada 2021- 2027 . 



- 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  12  voturi ” pentru „  din  12  consilieri 

prezenți  . 

 

 

SECRETAR   GENERAL   

NITA  MIHAELA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


