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M I N U T A  

Sedintei  ordinare,   a  C.L. din data de 19.05.2022 , 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. 44 din 19.05.2022 privind aprobarea destinatiei volumului de masă 

lemnoasă , din tăieri  în vegetatie  din afara  fondului  forestier, de pe terenurile 

aparținând domeniului public / privat al Comunei Ion Creangă  

 Initiator : Primar , Dumitru - Dorin  TABACARIU . 

                   Temei  legal :  

- Legea nr.46/2008, privind Codul Silvic,cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 286 si art. 287 din  O.U.G nr. 57/2019- Codul administrativ, cu  modificarile  si  

completarile  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; 

- H.C.L nr. 27 din 31.03.2021privind  aprobarea  Regulamentului privind activitățile de 

tăiere, toaletare, depozitare și valorificare a lemnului rezultat din spațiile verzi și alte 

terenuri cu vegetație forestieră situate în intravilanul  Comunei Ion Creangă , 

- H.C.L nr. 33 din 31.03.2022 pentru  aprobarea  modificării  si  completării 

inventarului  domeniului  public  al  comunei  Ion Creanga in vederea  obtinerii  

extraselor  de  carte  funciara  . 

- 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. 45 din 19.05.2022 privind aprobarea Planului local de acțiune 

pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole 

                    Initiator : Primar , Dumitru - Dorin  TABACARIU. 

                   Temei  legal :  

- Ordinului nr. 333/165/2021 privind aprobarea Codului de bune practici agricole 

pentru protectia apelor impotriva poluarii  cu nitrati proveniti din surse agricole, 

precum si a Programului de actiune pentru protectia apelor impotriva poluarii cu 

nitrati proveniti din surse agricole; 



- H.G nr. 964 din 13 octombrie 2000 privind aprobarea Planului de actiune pentru 

protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole, cu  

modificările și completările ulterioare; 

- art. 2, alin. (2) din Decizia nr.221983/GC/12.06.2013 a Comisiei din cadrul M.A.D.R. 

constituită pentru aplicarea ,,Programului de acțiune pentru protecția apelor împotriva 

poluării cu nitrați proveniți din surse agricole” 

- art. 12 din Legea nr.24/2000 privind norma de tehnică legislativă, pentru elaborarea 

actelor normative, republicată; 

- H.C.L  nr. 117  din  18.12.2017  pentru  aprobarea amenajamentul  pastoral  pentru  

pajistile  Comunei  Ion Creanga  , jud.  Neamt  , 

- Registrul Local  al  spatiilor  verzi al  UAT- Comuna  Ion Creangă , judetul Neamt, 

aprobat  prin  H.C.L  nr. 90 din 28.12.2020 , 

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

Creangă , jud. Neamt  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 

prezenti . 

 

3 . Hotărârea 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  

                   Initiator : Primar , Dumitru - Dorin  TABACARIU . 

                   Temei  legal :  

- art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- art. 20 alin. (1) lit.,, b”, art. 27 şi art. 30 din Legea nr.273/2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

republicată , cu  modificările  și  completările  ulterioare , 

- art. 362 alin.(1) din O.U.G nr. 57/ 2019 privind  Codul  administrativ, cu  modificraile  

si  completarile  ulterioare , 

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

normative , republicată , cu  modificările  și  completările  ulterioare , 

- art. 6, art. 7  din Legea nr. 52/ 2003  privind  transparenta  decizională  in  

administrația  publică  locală,  cu  modificările  și  completările  ulterioare , 

- H.C.L nr. 100 din 31.08.2021  privind modificarea , completarea organigramei , statul 

de  funcții  și a  regulamentului  de  organizare  si funcționare  al  aparatului de  

specialitate al  primarului  comunei  Ion Creangă, județul Neamț  

- H.C.L nr. 158 din 28.12.2021 pentru  aprobarea  impozitelor și  a  taxelor  locale  

pentru  anul 2022 . 



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

       

Hotararea  a  fost  adoptata în unanimitate ,   cu  14  voturi ” pentru „  din  14  consilieri 

prezenți  . 

 

4 . Hotărârea nr. 47 din 19.05.2022 Privind aprobarea  conturilor  de  execuţie ale 

bugetului local , ale  bugetelor instituţiilor şi  activităţilor  finanţate integral sau  parţial  

din  venituri  proprii  pe  trimestru I /2022 

                    Initiator : Primar , Dumitru - Dorin  TABACARIU . 

                   Temei  legal :  

- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare; 

- H.G. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 

privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare ; 

- art. 49 alin.(12) si (13) din  Legea  nr.  273 /2006  privind  finanţele  publice  locale , 

cu  modificările  şi  completarile  ulterioare 

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

ulterioare  

-  Ordinul nr. 1865/ 2020 privind transmiterea situaţiilor financiare trimestriale 

centralizate întocmite de instituţiile publice şi de modificare a Ordinului ministrului 

finanţelor publice nr. 640/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, 

precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2017, pentru modificarea şi 

completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii 

instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de 

aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 

1.917/2005, precum şi pentru modificarea şi completarea altor norme metodologice în 

domeniul contabilităţii publice. 

- Ordinul nr. 1801 / 2020 pentru aprobarea componenţei, a modelelor şi a normelor 

metodologice de elaborare a rapoartelor privind situaţiile financiare, a rapoartelor 

privind notele la situaţiile financiare şi alte rapoarte/anexe trimestriale şi anuale 

generate din sistemul naţional de raportare – Forexebug, cu  modificarile  si  

completarile  ulterioare 

-  Legii   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. 

 

 5 . Hotărârea nr. 48 din 19.05.2022 Privind  aprobarea  Notei  conceptuale și  Temă de  

proiectare 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 ,  

- Legii   nr. 50/ 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicata  

cu  modificarile  si  completarile  ulterioare ; 

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

- 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.   

- 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. 

 

6. Hotărârea nr. 49 din 19.05.2022 Privind  aprobarea  Notei  conceptuale și  Temă 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 »  

                     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 ,  



- Legii   nr. 50/ 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicata  

cu  modificarile  si  completarile  ulterioare ; 

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

- 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.   

- 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. 

 

 

   7 . Hotărârea 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  

 

                     Initiator : Primar , Dumitru - Dorin  TABACARIU.  

                     Temei  legal :  

- Art. 4 , pct. 1,2 și 3  si art. 6 pct 1  din  Legea nr. 199/ 1997 privind  ratificarea  Cartei 

europene a  autonomiei  locale, adoptată la  Strasbourg  pe  15 octombrie 1985, 

- Art.120  si art. 121  alin.(1) si alin. (2)  din Constituția  României , republicată, cu  

modificările și completările  ulterioare , 

- Art. 8 si 9  din Carta  europeană  a  autonomiei  locale , adoptată la  Strasbourg la 15 

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

- Art. 3 din Legea  nr. 60 / 2000  a  educației  fizice  si a  sportului, cu  modificările și 

completările ulterioare , 

- Partea  a -V- a , titlul I din O.U.G  nr.57/ 2019  privind  Codul  administrativ, cu  

modificările și completările  ulterioare , 

- Art. 30 din  Legea  nr. 273/ 2006  privind  finantele  publice  locale , cu  modificările 

și completările  ulterioare , 

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

, cu  modificările și completările  ulterioare , 

- Legea  nr. 24/ 2000 privind  normele  de  tehnică legislativă , cu  modificările și 

completările  ulterioare , 

- 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 

 



Hotararea  a  fost  adoptata în unanimitate ,   cu  14  voturi ” pentru „  din  14 consilieri 

prezenți . 

  8. Hotararea nr. 51 din 19.05.2022 Privind  aprobarea Contractelor  de închiriere  

pășune  comunală 

                      Initiator : Primar , Dumitru - Dorin  TABACARIU. 

                     Temei  legal :  

- art. 96, alin.(3) , art. 108 lit.”e”, art. 129  alin.(1) , alin.(2) lit.”c” si  alin.(6) lit.”b”, art. 

173 alin.(1) lit. „c”,  art. 173 alin.(4) lit.” a”, art. 286 alin.(1), art. 286 alin.( 3), art. 

287 lit.” b” , art. 297, art. 310 alin.(1) si (2) lit.”a”si „b”, art. 312 alin.(2) – (4) , (6) si 

(7), art. 313,  art. 332 – art. 348, art. 355 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, 

- O.U.G nr. 15/ 2015  pentru  modificarea  art. 2 lit.d) din OUG nr. 34/ 2013 privind 

organizarea, admininistrarea  si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si 

completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 , precum  si  pentru  modificarea  si  

completarea  OUG  nr. 3/ 2015  pentru a probarea  schemelor  de  plati care  se  aplica  in  

agricultura  in  perioada 2015- 2020  si  pentru  modificarea  art. 2  din  Legea  nr. 36 / 

1991  privind   societatile  agricole  si  alte  forma de  asociere  in  agricultura .  

- 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 ; 

- Ordinul 544/ 2013 privind  metodologia  de calcul al incarcaturii  optime  de  animale 

pe  hectar  de pajiste , 

- Ordinul nr. 407 /31.05.2013 / 2051/ 05.06. 2013  a Ministerul Agriculturii  si  

Dezvoltarii  Durabile si Ministerul  Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 

pentru aprobarea contractelor - cadru de concesiune si închiriere a suprafeţelor de 

pajisti aflate în domeniul public/privat al comunelor, oraselor, respectiv al 

municipiilor. 

- art. 861 alin.(3) şi art. 1777-1823 din Legea nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 463 alin.(2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

suprafețe  din islazul comunal , modificată și completată  prin  H.CL nr. 34 din 

31.03.2022. 

- 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. 

 

  9. Hotararea nr. 52 din 19.05.2022 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. 

 

  10. Hotararea nr. 53 din 19.05.2022 Pentru aprobarea lucrărilor  de  reparații  la  

tribună  teren de  fotbal –Bază  sportivă  Ion Creangă      

                 Initiator : Primar , Dumitru - Dorin  TABACARIU. 

                     Temei  legal :  

- art.11 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de  construcții, 

republicată cu modificările si completările ulterioare, 

- art. 10- art.12  din Ordinul nr. 839/ 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu 

modificările și completările ulterioare. 

-  art.41-art. 44 din Legea  nr.273/2006 privind finanțele publice locale , cu modificările și 

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  ; 

- 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. 

 

unsaved://LexNavigator.htm/DB0;LexAct%2071749


  11. Hotararea nr. 54 din 19.05.2022 privind aprobarea participării Comunei Ion 

Creangă ,în calitate de membru fondator, la înființarea ASOCIAȚIEI DE 

DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „PROTECȚIA ANIMALELOR NEAMȚ”                      

Initiator : Primar , Dumitru - Dorin  TABACARIU. 

                     Temei  legal :  

- Legea nr.  205/2004 privind protecția animalelor, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare,  

- O.U.G nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără 

stăpân, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 4 alin. (1) și art. 6 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la 

asociaţii şi fundaţii, cu modificările și completările ulterioare, 

-  Hotărârea  Consiliului Județean Neamț nr. 98 din 21.04.2022 privind aprobarea 

participării Județului Neamț,     în calitate de membru fondator, la înființarea 

ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „PROTECȚIA 

ANIMALELOR 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. 

 

  12. Hotararea nr. 55 din 19.05.2022 pentru  modificarea  si  completarea H.C.L  nr. 38  

din 29.04.2021 privind  încheierea  unui  protocol de  colaborare, intre  UAT- Comuna  

Ion Creangă  cu  un  serviciu specializat  pentru  gestionarea câinilor  fără stăpân , din 

județul Neamț , pentru  realizarea gestionării  câinilor  fără stăpân  din comuna  Ion 

Creangă, 

                      Initiator : Primar , Dumitru - Dorin  TABACARIU. 

                     Temei  legal :  

- Art. 253 lit.”a”, coroborate  cu  art. 262 precum  și  ale  art.586-594 din  O.U.G  nr. 

57/ 2019  privind  Codul  Administrativ , cu  modificările  și completările  ulterioare , 

- O.U.G nr. 155/ 2001 privind  aprobarea  programului de gestionare a  câinilor  fără 

stăpân, cu  modificările  și completările  ulterioare , 

- H.G  nr. 1059 / 2013 pentru  aprobarea  Normelor  metodologice  de  aplicare a  

O.U.G nr. 155/ 2001 , cu  modificările  și completările  ulterioare , 

- H.G  nr. 20/ 27.01.2021 pentru  modificarea și completarea H.G  nr. 1059 / 2013 

pentru  aprobarea  Normelor  metodologice  de  aplicare a  O.U.G nr. 155/ 2001. 

- H.C.L nr. 38 din 29.04.2021  privind  încheierea  unui  protocol de  colaborare  , intre  

UAT- Comuna  Ion Creangă  cu  un  serviciu specializat  ptr gestionarea câinilor  fără 

stăpân , din județul Neamț , pentru  realizarea gestionării  câinilor  fără stăpân  din 

comuna  Ion Creangă,  



- Protocolului  de colaborare  nr. 1267 din 10.05.2021 încheiat    între  UAT - Comuna  

Ion Creangă si Direcția  Municipal  Locato  Roman – privind  prestarea  serviciilor  de  

gestionare  a câinilor  fără  stăpân . 

- H.C.L  a Municipiului  Roman nr. 89 din 28.04.2022  privind  modificarea  și  

completarea  H.C.L  nr. 56/ 29.03.2021  privind  aprobarea  tarifelor  pentru  

gestionarea  căinilor  comunitari , 

- 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. 

 

  13. Hotararea nr. 56 din 19.05.2022 privind aprobarea  numărului de  burse  și  

cuantumul acestora  acordate  elevilor  din cadrul Școlii  Gimnaziale comuna  Ion 

Creangă , județul Neamț,  pentru  semestrului II al anului  școlar  2021 – 2022                      

Initiator : Primar , Dumitru - Dorin  TABACARIU. 

                     Temei  legal :  

- Art. 9 alin.(7), art. 82 si ale  art. 105  alin.(2)  din Legea  educației  naționale nr. 1/ 

2011, cu  modificările și completările ulterioare,  

- Art. 4 alin.(2) , art. 5- art.15, art. 17- art. 19 din Ordinul Ministrului Educației  nr. 

5870/ 2021 privind  aprobarea  Criteriilor generale de  acordare a  burselor elevilor  

din învătământul preuniversitar de stat , cu  modificările și completările ulterioare, 

aduse prin Ordinul Ministrului educatiei nr.  3073/ 31.01.2022 , 

- H.G nr. 1094 / 2021  pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de  performanță 

, de  merit , de  studiu și de  ajutor  social  pentru  elevii din învătământul  

preuniversitar de stat , cu  frecvență , care se acordă  în anul școlar 2021- 2022,  

- art. 5 alin.(1) lit,,h, g”  , alin.(4)  si  anexa 5  din  Legea  bugetului  de  stat  pe  anul 

2022 , nr.  317/ 28.12.2022, 

- Art. 87, art. 88 , art. 129 alin.(2) lit.”b”  , alin.(4) lit. ”a” , alin.(7) lit.”a” si alin.(14)  

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

completările  ulterioare , 

- Art. 11 alin.(1) lit. „e”, alin.(2) lit.„a” si „b”  din Ordinul MECTS nr. 4742/ 

20.08.2016 pentru aprobarea  Statutului  elevului , cu  modificările  și  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. 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 

 

Hotararea  a  fost  adoptata în unanimitate ,   cu  14  voturi ” pentru „  din  14  consilieri 

prezenți. 

 

  14. Hotararea nr. 57 din 19.05.2022 Privind aprobarea depunerii proiectului cu titlul 

„Achiziția de microbuze electrice și stații de încărcare în cadrul parteneriatului format 

din comunele Oniceni, Ion Creangă și Valea Ursului” 

                      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 OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

- art. 44 alin.(1)  din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările și completările 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 ,  

- Legii   nr. 50/ 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicata  

cu  modificarile  si  completarile  ulterioare ; 

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

ulterioare,  

- Ordonanța de urgență 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. 

- 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. 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. 121 din 27.12.2017 ptr aprobarea  inventarului  domeniului  public  al  

comunei  Ion Creanga, 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 în unanimitate ,   cu  14  voturi ” pentru „  din  14  consilieri 

prezenți. 

 

  15. Hotararea 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 OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

- art. 44 alin.(1)  din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările și completările 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 ,  

- Legii   nr. 50/ 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicata  

cu  modificarile  si  completarile  ulterioare ; 

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

ulterioare,  

- Ordonanța de urgență 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. 

- 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. 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. 121 din 27.12.2017 ptr aprobarea  inventarului  domeniului  public  al  

comunei  Ion Creanga, 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 ; 

 

Hotararea  a  fost  adoptata în unanimitate ,   cu  14  voturi ” pentru „  din  14  consilieri 

prezenți. 

 

 

 

SECRETAR   GENERAL   

NITA  MIHAELA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


