
   ROMANIA 

 JUDETUL  NEAMT 

 PRIMARIA COMUNEI  ION  CREANGA 

 NR. 6557 din  21.04.2022. 

 

 

M I N U T A  

Sedintei  ordinare,   a  C.L. din data de 21.04.2022 , ora 14 :00. 

 

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

primarul  comunei  . Consiliul  local  a  adoptat  urmatoarele  hotărâri: 

 

   1. Hotărârea nr. 36 din 21.04.2022 Privind  alegerea  unui  nou  presedinte  de sedinta 

pentru  următoarele  3 luni :  mai , iunie, iulie 2022 , domnul   consilier   local   Huci Ion       
 Initiator : Primar , Dumitru - Dorin  TABACARIU . 

                   Temei  legal :  

- art. 123  din  O.U.G  nr. 57/ 2019  pentru  aprobarea  Codului  administrativ . 

- Regulamentului  de organizare  și  funcționare  al  Consiliului  local , aprobat  prin  

H.C.L nr. 51 din 30.06.2020.  

- 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  15  voturi ” pentru „  din 15  consilieri 

prezenți. 

 

    2 . Hotărârea nr. 37 din 21.04.2022 Privind  aprobarea  Notei  conceptuale,  a Temei 

de  proiectare si a Devizului  estimativ  pentru  realizarea  obiectivului  de  investitii    

«Balastare  drumuri  comunale » 

                    Initiator : Viceprimar, Constantin Vasile . 

                   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 ; 

- 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 ;  



- 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  15  voturi ” pentru „  din  15  consilieri 

prezenti . 

 

3 . Hotărârea nr. 38 din 21.04.2022 privind aprobarea   achizitiei unui vestiar modular , 

tip container  necesar pentru  terenul minifotbal Parc Tei , din sat Ion Creangă , 

comuna  Ion Creangă, județul Neamț 

                   Initiator : Primar , Dumitru - Dorin  TABACARIU . 

                   Temei  legal :  

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

modificările  și  completările  ulterioare; 

- Art. 3 și art. 4  din  Carta  Europeană a  autonomiei  locale , adoptată la  Strasburg  la  

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

- Art. 84 , art. 129 alin.(7)  lit.,, f“  din O.U.G  nr. 57/ 2019  privind  Codul  

administrativ, cu  modificările  și  completările  ulterioare; 

- Legea nr.273 /2006 privind finanţele publice locale ,cu modificările şi completările 

ulterioare ; 

- Art. 39 alin.(1) din Legea nr. 500/ 2002  privind   finațelel publice , cu modificările şi 

completările ulterioare ; 

- Legea  nr. 98/ 2016 privind  achizițiile  publice, 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 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  15  voturi ” pentru „  din  15  consilieri 

prezenți  . 

 

4 . Hotărârea nr. 39 din 21.04.2022 Pentru  aprobarea  indicatori  tehnico-economici 

actualizati, dupa  incheierea  contractului  de achizitie  publica , al  obiectivului de  

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

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

                    Initiator : Primar , Dumitru - Dorin  TABACARIU . 

                   Temei  legal :  

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

modificările  și  completările  ulterioare; 

- Art. 3 și art. 4  din  Carta  Europeană a  autonomiei  locale , adoptată la  Strasburg  la  

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



- Art. 84 , art. 129 alin.(7)  lit.,, s“  din O.U.G  nr. 57/ 2019  privind  Codul  

administrativ, cu  modificările  și  completările  ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare ; 

- Art.5 alin.(1) lit.,,ii ”alin.(2)  , art. 10 alin.(4)  lit.”c” din H.G  nr. 907 / 2016 privind  

etapele  de  elaborare  si  continutul  cadru  al  documentatiilor  tehnico-economice  

aferente  obiectivelor / proiectelor  de  investitii  finatate din  fonduri  publice , cu  

modificarile  si  completarile  ulterioare . 

- Art. 74 alin.(1)  din Ordinul  nr. 89/ 2018  privind  aprobarea Normelor  tehnice  ptr 

proiectarea , executarea  si exploatarea  sistemelor  de  alimentare  cu  gaze  naturale,  

cu modificările şi completările ulterioare ; 

- Titlul II – Gaze  naturale  din  Legea  nr. 123/ 2012 a energiei  electrice  si gazelor  

naturale , cu modificările şi completările ulterioare ; 

- H.G nr. 209/ 2019 pentru aprobarea Cadrului general privind regimul juridic al 

contractelor de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuţie a gazelor 

naturale,procedurile pentru acordarea concesiunilor, conţinutul - cadru al caietului de 

sarcini , cu modificările şi completările ulterioare ; 

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

ulterioare ; 

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

cu  modificarile  si  completarile  ulterioare ; 

- H.C.L nr. 42 din 13.06.2019 privind  aprobarea  Notei  conceptuale  si a  temei de  

proiectare  privind necesitatea  si oportunitatea realizării obiectivului  de  investitie ,, 

Inființare  distribuție  gaze  naturale  și  racorduri  în Comuna  Ion Creangă , satele  

Ion Creangă , Averești , Stejaru, Izvoru și Recea , județul Neamț „  

- H.C.L nr. 90 din 29.07.2021  privind aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici ai 

investitiei   

- ,, Inființare  distribuție  gaze  naturale  și  racorduri  în Comuna  Ion Creangă , satele  

Ion Creangă , Averești , Stejaru, Izvoru și Recea , județul Neamț „ 

- 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 ; 

- 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  15  voturi ” pentru „  din  15  consilieri 

prezenți. 

 

 5 . Hotărârea nr. 40 din 21.04.2022 privind aprobarea contractarii  unei finantari 

rambursabile interne, în valoare de  2.500.000 lei 

                     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. 7 din 10.02.2022  pentru  aprobarea  bugetului  local  al  comunei  Ion 

Creanga  pentru  anul 2022, 

- H.C.L nr. 31 din 31.03.2022 pentru  modificarea  si  completarea  anexelor 7, 7 b, 8  

la  H.C.L. nr. 7 / 10.02.2022 pentru aprobarea  bugetului local  al  comunei  Ion 

Creangă pentru anul 2022  

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

comuna  Ion Creangă , județul Neamț ”. 

- 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. 42 din 13.06.2019 privind  aprobarea  Notei  conceptuale  si a  temei de  

proiectare  privind necesitatea  si oportunitatea realizării obiectivului  de  investitie ,, 

Inființare  distribuție  gaze  naturale  și  racorduri  în Comuna  Ion Creangă , satele  

Ion Creangă , Averești , Stejaru, Izvoru și Recea , județul Neamț „ 

- H.C.L nr. 90 din 29.07.2021  privind aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici ai 

investitiei   

- ,, 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  15  voturi ” pentru „  din  15  consilieri 

prezenți. 

 

6. Hotărârea nr. 41 din 21.04.2022 privind: Aprobarea  cererii de finanțare și a 

devizului general pentru obiectivul de investiții ”Înființare distribuție  gaze  naturale  și  

racorduri  în Comuna  Ion Creangă , satele  Ion Creangă , Averești , Stejaru, Izvoru și 



Recea , județul Neamț „ pentru finanțarea acestuia în cadrul programului Național de 

Investiții Anghel Saligny”. 

                     Initiator : Primar , Dumitru - Dorin  TABACARIU. 

                     Temei  legal :  

- art.4 alin.(1) lit.,,e“  din O.U.G nr.95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de 

investiţii "Anghel Saligny"; 

- Ordinului comun MDLPA și a Ministerului Energiei nr.278/167/2022 privind 

aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului 

naţional de investiţii "Anghel Saligny", pentru categoria de investiţii prevăzută la art. 

4 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021;  

- Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 

documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii 

finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

și completările ulterioare; 

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

- Ținând  cont  de : 

- 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 ; 

- 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  15  voturi ” pentru „  din  15  consilieri 

prezenți. 

 

 

   7 . Hotărârea nr. 42 din 21.04.2022 privind   aprobarea   acordarii   unei  locuinte 

construite  in  Ion Creanga  de  catre  Agentia  Nationala  pentru  locuinte , destinate  

tinerilor  si  familiilor  in  varsta  de  pana  la  35  ani ,  domnului  Drăgoi- Gabriel – 

Nicu  , domiciliat  in   satul Ion Creanga , comuna  Ion Creanga , jud.  Neamt . 

 

                     Initiator : Primar , Dumitru - Dorin  TABACARIU.  

                     Temei  legal :  

- Legii  nr.  114/ 1996 , republicată – Legea  locuinţei ,  

- Legii  nr. 152/ 1998 privind  infiinţarea  Agenţiei Naţionale  pentru  Locuinţe  cu  

modificarile  si  completarile  ulterioare ; 

- H.G.  nr. 962/ 2001 de  aprobare  a Normelor  metodologice  pentru punerea  in  aplicare  a  

prevederilor  Legii  nr. 152/ 1998 ,  

- H.C.L.  nr.  81 /29.10.2009  privind  aprobarea  Criteriilor  pentru  stabilirea  ordinii  de 

prioritate  in  solutionarea  cererilor  de  locuinte  si  in  repartizarea   locuintelor  pentru  

tineri , destinate  inchirierii  in  comuna  Ion Creanga , jud.  Neamt  , cu  modificarile  si  

completarile  ulterioare ;  
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-   H.C.L.  nr. 82 /29.10.2009  privind  aprobarea  Regulamentului  privind  cadrul , 

modalitatea si  solutionarea  cererilor de  atribuire  a  locuintelor  pentru  tineri  construite  

prin  ANL , administrarea , exploatarea  , inchirierea  acestora , cu  modificarile  si  

completarile  ulterioare  ; 

-  H.C.L.  nr. 63 / 2010  privind  aprobarea  Contractului  - cadru de  inchiriere  , a  chiriei si  a  

altor  reglementari  privind  locuintele ANL . 

- 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  15  voturi ” pentru „  din  15  consilieri 

prezenți . 

  8. Hotararea nr. 43 din 21.04.2022 pentru aprobarea demararii procedurii de 

cumparare a terenului intravilan cu constructii , proprietatea domnilor Huci loan si 

Huci Ani§oara , soti , situat in comuna Ion Creanga , satul Ion Creanga, str. I.C. 

Bratianu , nr. 113 , judetul Neamt , documentatie cadastrala 50935 . 

 

                      Initiator : Primar , Dumitru - Dorin  TABACARIU. 

                     Temei  legal :  

- art. 120 alin. (1) si art. 121 din Constitutia Romaniei, republicata; 

- art. 3 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptatg. la Strasbourg la 15 

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

- -Art. 46 din Legea nr. 273 /2006 privind finantele publice locale , cu 

modificarile si completarile ulterioare ; 

- art.554, art. 557 alin.(1), art. 859 alin.(2) , art. 863, lit.,, d" si art.1650-1745 din 

Legea 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile si 

completdrile ulterioare; 

- Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

- Legea nr. 52/2003 republicata, privind transparenta decizionala in administratia 

publics; 

- Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislative pentru eleborarea 

actelor administrative ; 

- -art. 136 alin (1) din OG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificarile si completarile ulterioare, 

- 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 ;  

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

 

http://adoptatg.la/


Hotararea  a  fost  adoptata în unanimitate ,   cu  15  voturi ” pentru „  din  15  consilieri 

prezenți. 

 

 

SECRETAR   GENERAL   

NITA  MIHAELA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ROMANIA 

 JUDETUL  NEAMT 

 PRIMARIA COMUNEI  ION  CREANGA 

 NR.             din. 

 

 

    

 

 


