
 ROMANIA 

 JUDETUL  NEAMT 

 PRIMARIA COMUNEI  ION  CREANGA 

 NR. 10933 din  29.07.2022. 

 

 

M I N U T A  

Sedintei  extraordinare,   a  C.L. din data de 29.07.2022 , 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. 84 din 29.07.2022 privind aprobarea Regulamentului de bună 

gospodărire al Comunei Ion Creangă , judeţul Neamț 

Initiator : Primar , Dumitru - Dorin  TABACARIU. 

                   Temei  legal :  

- art. 3,4,8,18,24   din O.G. nr. 21/2002, actualizata, privind gospodarirea localitatilor 

urbane si rurale; 

- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executiei constructiilor si unele masuri pentru 

realizarea locuintelor, republicata, cu modificările și completările ulterioare ; 

- Ordinul nr. 605/2008 pentru aprobarea dispozitiilor generale de aparare impotriva 

incendiilor pe timpul utilizarii focului deschis la arderea de miristi,vegetatie uscata si 

resturi vegetale, cu modificările și completările ulterioare ; 

- Legii nr. 61/1991, republicata, privind sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme 

de convietuire sociala a ordinii si linistii publice, cu modificările și completările 

ulterioare ; 

- H.G. nr. 857/2011 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele din 

domeniul sanatatii publice, cu modificările și completările ulterioare ; 

- art. 31  si art.90 din Ordinul nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si 

sanatate publica privind mediul de viata al populatiei, cu modificările și completările 

ulterioare ; 

- O.U.G. nr. 195/2005, privind protectia mediului, cu modificările și completările 

ulterioare ; 

- Legii nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deseurilor, cu modificările și 

completările ulterioare ; 

- art. 5 alin.(1) si alin.(2)  lit. ,, a”  si  lit.,, h ”   din Legea nr. 101/2006,  a serviciului de 

salubrizare a localitatilor, cu modificările și completările ulterioare ; 

- Legii nr. 107/1996, a apelor, cu modificările și completările ulterioare ; 

- H.G. nr. 188/2002,  privind aprobarea unor norme privind descarcarea in mediul 

acvatic al apelor uzate, cu modificările și completările ulterioare ; 

- art.23 alin.(3), art. 8 alin.(2), art. 9 si  art. 10  din  O.G. nr. 2/2001, privind regimul 

juridic al contraventiilor, cu modificările și completările ulterioare ; 



- H.C.L nr. 21 din 27.02.2017 privind aprobarea programului de activități  edilitar – 

gospodărești , de interes local , care  se  vor  desfășura  la  nivelul  Comunei  Ion 

Creangă,  

- H.C.L nr. 90 din 28.12.2020  pentru  aprobarea  Registrului  local  al  spațiilor  verzi  

din  UAT- Ion Creanga . 

- H.C.L nr. 160 din 28.12.2021  privind  modificarea  si  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 

- 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. 

 

    2 . Hotărârea 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 

    Initiator : Primar , Dumitru - Dorin  TABACARIU. 

                   Temei  legal :  

- Legea  nr. 273/ 2006  privind  finanțele  publice  locale, cu  modificările  și  

completările  ulterioare , 

- art. 3 din Legea  nr. 69 /2000 – a educației  fizice  si  sportului , cu  modificările  și  

completările  ulterioare , 

- Art. 52  din H.G  nr. 1447/ 2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru 

activitatea sportivă, 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. 24 din 31.03.2021  privind  atestarea  bunurilor  care  apartin domeniului  

privat  al  comunei  Ion Creangă, cu  modificările  și  completările  ulterioare, 

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

al  comunei  Ion Creanga , 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  15  voturi ” pentru „  din  15  consilieri 

prezenti . 

 



3 . Hotărârea nr. 86 din 29.07.2022 pentru  modificarea  si  completarea  H.C.L nr. 77 

din 27.12.2013  de  aprobare  a  drepturilor  care  beneficiază  persoanele  care  

activează / incadreaza  in ,, Serviciul  Voluntar  pentru  Situatii  de  Urgență „ Ion 

Creangă    
 Initiator : Primar , Dumitru - Dorin  TABACARIU . 

                   Temei  legal :  

- Legea 481/ 2004  privind  protectia  civila cu modificarile  si  completarile  ulterioare, 

- O.G nr. 21/ 2004 privind Sistemul  National  de  Management al  Situatiilor  de  

Urgenta,  cu  modificarile  si  completarile  ulterioare .  

- Art. 17 , art. 19 ,  art. 25  lit.”c”  din Legea  Protectiei  Civile  nr. 481/ 08.11.2004, cu  

modificarile  si  completarile  ulterioare .  

- Art. 7  din H.G  nr. 1579 din 08.12.2005  pentru  aprobarea Statutului  personalului 

voluntar  din  Serviciile  de  Urgenta  Voluntare , 

- Art. 13 lit.”f”  si „ g” , art. 14 , lit.”b”; lit. „i”  si lit. „k” Legea  nr. 307 din 12.07. 

2006  privind  apararea  impotriva incendiilor  . 

- art. 38-43 din Legea  nr.  307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, cu 

modificările și completările ulterioare,  

- Ordinul comun  al  Ministerului   Apelor  și  Pădurilor  si  al Ministerului afacerilor 

interne nr. 459/ 2019  si nr.  78 din 28 iunie 2019 , pentru aprobarea Regulamentului 

privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de fenomene hidrometeorologice 

periculoase având ca efect producerea de inundaţii, secetă hidrologică, precum şi 

incidente/accidente la construcţii hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă 

şi poluări marine în zona costieră. 

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

modificările  și  completările  ulterioare ,  

- Legea  nr.  24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor 

normative,  cu modificările și completările ulterioare,  

- Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu  modificările  și completările  

ulterioare,  

- Legea  nr.  53/2003 privind codul muncii, republicată , cu  modificările  și 

completările  ulterioare  

- H.G. nr. 1071/2021 pentru stabilirea salariului de baza  minim brut pe tara garantat in 

plata pentru  anul 2022. 

- H.C.L nr. 77 din 27.12.2013  pentru  aprobarea   drepturilor  care  beneficiază  

persoanele  care  activează / incadreaza  in ,, Serviciul  Voluntar  pentru  Situatii  de  

Urgență „ Ion Creangă. 

- H.C.L nr. 75 din 29.07.2021 privind  modificarea  și  completarea H.C.L nr. 53  din 

26.12.2005  privind  înființarea , organigrama  și  numărul de  personal  ale  SVSU  

Ion Creanga , 

- Dispozitia  nr. 144 din 14.06.2022  privind  actualizarea  personalului  SVSU  Ion 

Creanga ,, 

- 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  . 

 

4 . Hotărârea nr. 87 din 29.07.2022 privind   aprobarea  Raportului  privind  activitatea  

desfasurata  de  sistentii  personali ai  perosanelor  cu  handicap  grav  , pe  semestrul I  

al  anului  2022. 

    Initiator : Primar , Dumitru - Dorin  TABACARIU. 

                   Temei  legal :  

- art. 40 alin.(2) din Legea  nr. 448/ 2006 privind  protectia si  promovarea  drepturilor  

persoanelor cu  handicap , republicata  , cu  modificarile  si  completarile  ulterioare ; 

- art. 29 alin.(2) din H.G nr. 268/ 2007 privind  protectia  si  promovarea persoanelor  

cu  handicap grav , repuiblicata , cu  modificarile  si  completarile  ulterioare ; 

- H.C.L nr. 2  din 31.01.2018  pentru  aprobarea  Regulamentului de organizare  și  

funcționare al  Compartimentului  de  asistență  socială , organizat  la  nivelul  

comunei  Ion Creangă, 

- H.C.L  nr. 65  din 31.08.2020  pentru  aprobarea  Startegiei  de  dezvoltare  a  

serviciilor  sociale  acordate  la  nivelul comunei  Ion Creanga  pentru  perioada 2020- 

2024 , 

-  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. 

 

 5 . Hotărârea nr. 88 din 29.07.2022 privind alegerea  unui  nou  presedinte  de sedinta  

pentru  următoarele  3 luni : august , septembrie , octombrie   2022 , domnul  consilier   

local    Iacoban  Constantin 

 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  14  voturi ” pentru „  din  15  consilieri 

prezenți. 

 

6. Hotărârea nr. 89 din 29.07.2022 privind  aprobarea  conturilor  de  execuţie ale 

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

din  venituri  proprii  la data de 30.06.2022 



      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, 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  15  voturi ” pentru „  din  15  consilieri 

prezenți. 

 

7. Hotărârea nr. 90 din 29.07.2022 pentru încheierea  unui   acord de  colaborare  cu  

Asociația Vânătorilor  și  Pescarilor  Sportivi  Roman – gestionarul Fondului  Cinegetic 

nr. 41 Deleni   și  Consiliul  Local  al  Comunei  Ion Creangă , judetul  Neamt , pentru 

conservarea  biodiversității faunei  cinegetice  și păstrarea echilibrului ecologic 

      Initiator : Primar , Dumitru - Dorin  TABACARIU. 

                     Temei  legal :  

- art. 1  din Ordinul M.M.A.P nr. 1570 / 2022 privind stabilirea modelului - cadru al 

acordului de colaborare dintre gestionarul fondului cinegetic şi unităţile administrativ 

- teritoriale de pe raza fondului cinegetic , 



- art. 6  alin.(1) lit.,, w”  din Legea  vânătorii  și a  protecției  fondului  cinegetic  nr. 

407/ 2006 , 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. 24 din 31.03.2021  privind  atestarea  bunurilor  care  apartin domeniului  

privat  al  comunei  Ion Creangă, cu  modificările  și  completările  ulterioare, 

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

al  comunei  Ion Creanga , 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  15  voturi ” pentru „  din  15  consilieri 

prezenți. 

 

8. Hotărârea nr. 91 din 29.07.2022 pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la  

H.C.L nr. 73 din 01.07.2022 privind aprobarea  amplasării  unei  Troițe în  comuna  Ion 

Creangă , sat Ion Creangă , str. Mihail  Sadoveanu intersecție   cu  str. I.C.Brătianu   

      Initiator : Primar , Dumitru - Dorin  TABACARIU. 

                     Temei  legal :  

- Art. 8 alin.(2 ) lit.”d”  din O.G nr 2 / 2001, privind  regimul  juridic al  contravențiilor, 

cu  modificările și completările ulterioare , 

-  art. 287 , art. 349 – art. 351 , art. 352 alin.(2) din  O.U.G  nr. 57/ 2019  privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările  ulterioare ; 

-  Art. 81 din Legea  nr. 24/ 2000 privind  normele  de tehnică  legislative pentru  

elaborarea  actelor  normative , republicată, cu  modificările  și  completările  

ulterioare, 

- adresa nr. 8031 din 21.07.2022 a  Institutiei  Prefectului, judetul Neamt ,inregistrata la 

nr. 10581 din 21.07.2022  la Primaria  comunei  Ion Creanga, 

- H.C.L nr. 73 din 01.07.2022 privind aprobarea  amplasării  unei  Troițe în  comuna  

Ion Creangă , sat Ion Creangă , str. Mihail  Sadoveanu intersecție  cu  str. 

I.C.Brătianu. 

- 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. 

 

9. Hotărârea nr. 92 din 29.07.2022 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 , domnișoarei  Dănilă  Ana- Maria,  

domiciliată  in   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 ;  

-  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 . 

- H.C.L nr. 27 din 31.032022  pentru  aprobarea  modalitatii  de  calcul a  chiriilor  

ANL ptr  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  15  voturi ” pentru „  din  15  consilieri 

prezenți. 

 

 

 

SECRETAR   GENERAL   

NITA  MIHAELA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


