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 JUDETUL  NEAMT 

 PRIMARIA COMUNEI  ION  CREANGA 

  

 

 

M I N U T A  

Sedintei  extraordinare,   a  C.L. din data de 20.07.2022 , 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. 78 din 20.07.2022 privind alegerea  ,, Președintelui de ședință ”  al 

Consiliului Local al  Comunei  Ion Creangă,  pentru ședința extraordinară din 

20.07.2022 

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  13  voturi ” pentru „  din 13  consilieri 

prezenți. 

 

    2 . Hotărârea nr. 79 din 20.07.2022 pentru modificarea Contractului  de  inchiriere  - 

spatiu nr. 565  din 29.02.2000 prin Act  aditional  nr. 2 

    Initiator : Primar , Dumitru - Dorin  TABACARIU. 

                   Temei  legal :  

- art.108 şi art.297 din O.U.G  nr. 57/ 2019 privind   Codul  administrative  cu  

modificările  și  completările  ulterioare ,  

- art .1167-1179  din  Legea nr. 287/ 2009  privind  Codul civil , cu  modificarile  si  

completarile  ulterioare , 

- H.C.L nr. 24  din 31.03.2022  privind  atestarea  domeniului  privat  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  13  voturi ” pentru „  din  13  consilieri 

prezenti . 

 

3 . Hotărârea nr. 80 din 20.07.2022 privind  revocarea  H.C.L 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; 

- art. 64 din  Legea  nr. 24/ 2000 , republicată , cu  modificările  și  completările  

ulterioare,  

- art.286 , art.287 lit.,,b” şi art. 349- 352  din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificarile şi completările ulterioare; 

- H.C.L nr. 66 din 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” 

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

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

vederea obținerii  extraselor  de  carte  funciară. 

- 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 ; 

- 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. 81 din 20.07.2022 privind   încetarea  încetarea  contractului  de   

închiriere  nr. 2719 din 29.03.2019. 

 

    Initiator : Viceprimar, Vasile Constantin . 

                   Temei  legal :  



- Art. 343 alin.(3) , art. 347 alin.(2) ) lit. » f »  din  O.U.G  nr. 57 / 2019  privind  Codul  

administrative , cu  modificările  și  completările  ulterioare, 

- Art. 1, art. 1^1 , art. 5 alin.(1) , art. 9  alin.(6) , art. 17 alin.(2) , art. 20 pct. 2 alin.(1^2)  

din 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 ;  

- Art. 78 din  Legea  nr. 18 / 1991  , republicată, cu  modificările  și  completările  

ulterioare ;  

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

,inregistrat la  nr. 9524 din 14.11.2017 la  Directia  pentru  Agricultura  si  Dezvoltare  

Rurala  Neamt si  AVIZAT  DADR Neamt , aprobat  prin  H.C.L  nr. 117  din  

18.12.2017  

- Legii  nr. 287/ 2009 a  Codului  civil, cu  modificările  și  completările  ulterioare, 

- Ținând  seama  de  prevederile ,contractului de  închirere  nr. 2719 din 29.03.2019   

-  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. 

 

 5 . Hotărârea nr. 81 din 20.07.2022 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 ; 

- art. 2  din H.G  nr. 70/ 2022  pentru  aprobarea  Procedurii  privind  încasarea  

redevenței obținute prin concesionare  din  activități  de  exploatare  a  resurselor  la  

suprafata  ale  statului  si  a a pelor  minerale  naturale  carbogazoase  sau  

necarbogazoase.  

- 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  13  voturi ” pentru „  din  13  consilieri 

prezenți. 

 

6. Hotărârea nr. 83 din 20.07.2022 privind  aprobarea  dezmembrarii   imobilului  

înscris în  Cartea  funciară  nr. 55691,  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. 33 din 31.03.2022 privind  aprobarea  modificării și  completării 

inventarului  domeniului  public  al  Comunei  Ion Creangă, judetul Neamț , în  

vederea  obținerii  extraselor  de  carte  funciară,  

- H.C.L nr. 121/ 2017 privind  aprobarea  inventarului bunurilor  din  domeniul  public  

al  comunei  Ion Creanga ,  

- H.C.L  nr. 74  din 01.07.2022 privind aprobarea închirierii a unor bunuri imobile  ce 

apartin  UAT – Comuna 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  13  voturi ” pentru „  din  13  consilieri 

prezenți. 

 

 

 

SECRETAR   GENERAL   

NITA  MIHAELA 

 

 

 


