
 ROMANIA 

 JUDETUL  NEAMT 

 PRIMARIA COMUNEI  ION  CREANGA 

 NR. 12081 din  31.08.2022. 

 

 

M I N U T A  

Sedintei  ordinare,   a  C.L. din data de 31.08.2022 , ora 16:00. 

 

           La  lucrarile  sedintei  au  fost  prezenti  13  consilieri  locali din  totalul de 15, un 

întârziat,  primarul  comunei . Consiliul  local  a  adoptat  urmatoarele  hotărâri: 

 

1. Hotărârea nr. 96 din 31.08.2022 privind   aprobarea  Notei  conceptuale,  Temă  de  

proiectare  si  Devizul  estimativ  pentru realizarea obiectivului de  investitie 

"Amenajare parcare în  incinta Școlii Gimnaziale comuna  Ion Creangă" 

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  13  voturi ” pentru „  din 13  consilieri 

prezenți, domnul consilier Niță Liviu întârziat. 



 

    2 . Hotărârea nr. 97 din 31.08.2022 pentru   acordarea  unei subvenții  din  bugetul 

local  al  Comunei  Ion Creangă pentru  finanțarea  serviciului  public  de  salubrizare 

pentru  anul 2022. 

    Initiator : Primar , Dumitru - Dorin  TABACARIU. 

 

                   Temei  legal :  

- Art. 43  alin.(2)  din Legea  nr. 51/ 2006, a  serviciilor  comunitare  de  utilități  

publice, republicată , cu  modificările  și  completările  ulterioare , 

- Art. 9 alin.(2) , art. 25 din Legea  nr. 101 / 2006  privind  serviciul de  salubrizare a  

localitatilor, republicată , cu  modificările  și  completările  ulterioare , 

- Ordinului  Presedintelui ANRSC nr. 109/ 2017  pentru  aprobarea  Normelor  

metodologice  de stabilire, ajustare  sau  modificare a  tarifelor  pentru  activitatile  

specifice  serviciului  de salubrizare  a  localitatilor , cu  modificările  și  completările  

ulterioare , 

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

completările  ulterioare , 

- Art. 484 din  Legea  nr. 227/ 2015  privind  Codul  fiscal , cu  modificările  și  

completările  ulterioare , 

- H.C.L nr. 158 din 28.12.2021 privind aprobarea  impozitelor  și  taxelor  locale  si  

alte  taxe  asimilate , precum  și  amenzile  aplicabile  in  Comuna  Ion Creangă , in 

anul  fiscal 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, domnul consilier Niță Liviu întârziat. 

 

3 . Hotărârea nr. 98 din 31.08.2022 privind   repartizarea  de sume băneşti  din  bugetul  

local 2022 , către  Parohia  Stejaru , Comuna  Ion Creangă , județul Neamț 
 Initiator : Primar , Dumitru - Dorin  TABACARIU  

. 

                   Temei  legal :  

- art.3, alin.(3) din O.G. nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar 

pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, 

republicată, modificată și completată; 

- art.4, alin.(2), art.5, art.14 și art.15 din H.G. nr.1.470/2002 pentru  aprobarea 

Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G nr.82/2001 privind 

stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor 

religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 



- Legea nr.489/2006 privind libertatea religioasă si regimul  general al  cultelor, 

republicată, cu modificările şi completarile  ulterioare ; 

- 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 , cu  modificările  şi  

completarile  ulterioare ; 

- art.6, alin.(3), art.30, alin.(1), lit.”c” din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, modificată și completată; 

- 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  13  voturi ” pentru „  din 13  consilieri 

prezenți, domnul consilier Niță Liviu întârziat. 

 

3 . Hotărârea nr. 99 din 31.08.2022 privind   neasumarea  responsabilitatilor organizarii 

procedurilor de  atribuire  a  contractelor / acordurilor - cadru ,  pentru  achizitia 

produselor   aferente   Programului  pentru  scoli al  României, in perioada 2017- 2023  

si  al  contractelor / acordurilor – cadru  de  prestare a serviciilor pentru  derularea  

masurilor educative la nivel  local  in anul scolar 2022- 2023. 

 Initiator : Primar , Dumitru - Dorin  TABACARIU  

 

                   Temei  legal :  

- art. 3 , art.4 lin.(3) , alin.(5) , art. 6 , art. 7 alin.(2) , alin.(7) , art. 8 , art. 18 alin.(3) lit. 

„a”, alin.(4)  din  H.G.  nr. 640 / 07.09.2017 pentru  aprobarea  Programului  pentru  

scoli al  României în perioada 2017- 2023  și  pentru  stabilirea  bugetului  pentru  

implementarea  acestuia  în  anul  școlar  2017- 2018 , cu  modificarile și completarile  

ulterioare ; 

- H.G nr. 1007 din 10.08.2022  privind  stabilirea bugetului pentru  implementarea 

Programului pentru  școli al României  în perioada 2017-2023  pentru  anul școlar 

2022- 2023 , precum și  pentru  modificarea si completarea H.G. nr. 640/ 2017 pentru  

aprobarea  Programului  pentru  scoli al  României în perioada 2017- 2023  și  pentru  

stabilirea  bugetului  pentru  implementarea  acestuia  în  anul  școlar  2017- 2018 , 

publicată în M.O  nr. 798 din 11.08.2022; 

- art. 1 alin.(4) si (5)  din  O.G  nr. 13 / 18.08.2017 privind  aprobarea  participării   

României la  Programul  pentru școli ai  Uniunii  Europene ,cu  modificarile  si  

completarile  ulterioare ; 



- Legea  nr. 55 din 06.03.2018 pentru  aprobarea  O.G  nr. 13/ 2017 privind  aprobarea  

participării   României la  Programul  pentru școli ai  Uniunii  Europene , 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  13  voturi ” pentru „  din 13  consilieri 

prezenți, domnul consilier Niță Liviu întârziat. 

 

3 . Hotărârea nr. 100 din 31.08.2022 privind  incetarea   contractului   de  inchiriere  

locuintă  ANL,  acordat domnisoarei  Dănila  Ana- Maria  , construit  in  Ion Creanga,  

destinate  tinerilor  si  familiilor  in  varsta  de  pana  la  35  ani 

 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. 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.  

- H.C.L  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 . 

- 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, domnul consilier Niță Liviu întârziat. 

 

 

3 . Hotărârea nr. 101 din 31.08.2022 Privind  aprobarea Contractului  de închiriere 

spațiu 
 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; 

- Legea nr. 82/1991 a contabilității, republicată cu modificările și completările 

ulterioare; 

- 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. 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, domnul consilier Niță Liviu întârziat. 

 

 

3 . Hotărârea nr. 102 din 31.08.2022 pentru  aprobarea schimbarii  destinatiei   unui  

spatiu ,  in suprafata  construita  de 134,15 mp cu  terenul  aferent  in  suprafata de  

1.530 mp din   imobilul  denumit  Scoala  Izvoru ,   in  vederea  atribuirii   in  folosinta  

gratuita,  către  Inspectoratul  de  Politie  al   judetului  Neamt 

 Initiator : Primar , Dumitru - Dorin  TABACARIU  

. 

                   Temei  legal :  

- Art. 112  alin.(6^2) din  Legea  educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificarile  şi  

completările ulterioare,  

-  Legii nr.218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române,   

- Titlul VI, art.858 – 875 din Codul Civil, aprobat  prin  Legea  nr. 287 / 2009 , cu  

modificarile  si  completarile  ulterioare ;   

- H.G  nr. 1356/ 2001  privind  atestarea domeniului  public  al  judetului  Neamt, 

precum  si  al  municipiilor , oraselor  si  comunelor  din  judetul Neamt , anexa  40 , 

modificat  si  completat  prin  H.G  nr. 131/ 2010 , 



- Legea  nr. 7/ 1996 a  cadastrului si a publicitatii  imobiliare , cu  modificarile  si  

completarile  ulterioare,  

- H.C.L nr. 121/ 27.12.2017 privind  aprobarea  inventarului  bunurilor  care  alcatuiesc  

domeniul  public  al  comunei  Ion Creanga. 

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

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

vederea  obtinerii  extraselor  de  carte  funciara . 

- H.C.L nr. 5  din 24.02.2005  privind  înființarea  centrului  terțiar  de  credite  pentru  

Scoala  cu  clasele  I- VIII Ion Creangă ,  

- H.C.L nr. 5  din 27.01.2012 privind  atribuirea de  noi  denumiri de învățământ 

preuniversitar de  stat  aprobate   să  funcționeze  în  anul  scolar  2012- 2013  in  

Comuna  Ion Creangă , județul  Neamt , prin  care  Scoala  cu  clasele  I-IV Izvoru  a  

fost desfiintata  ,, lipsă  copii „ si  nici până la  data  prezentei nu  a  fost  reinfiintata 

ca  invatamant  prescolar /primar.   

- 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, domnul consilier Niță Liviu întârziat. 

 

 

3 . Hotărârea nr. 103 din 31.08.2022 privind  aprobarea  amplasării  unei  Troițe  în  

comuna  Ion Creangă , sat  Ion Creangă str. Pogoanelor intersectie  cu  strada Bradului 

 Initiator : Primar , Dumitru - Dorin  TABACARIU  

. 

                   Temei  legal :  

- Art. 2 alin.(2)  , art. 3 art. 15 lit.,,a”   din Legea  nr. 50/ 1991 , republictă , cu  

modificările  și  completările  ulterioare , 

- Legea  nr. 350 / 2001  privind  amenajarea  teritoriului  si  urbanismului, cu  

modificările  și  completările  ulterioare , 

- Legea  nr. 442 / 2001 privind  protejarea monumentelor istorice , cu  modificările  și  

completările  ulterioare , 

-  art. 349 – art. 351 din  O.U.G  nr. 57/ 2019  privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările  ulterioare ; 

- H.C.L nr. 121 din 27.12.2017 privind  aprobarea invenatrului  bunurilor  din  

doemniul  public  al  Comunei  Ion Creanga , judetul Neamt , 

- 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. 2 din 31.01.2013  privind  aprobarea  PUG al Comunei  Ion Creangă  si a 

Regulamentului  Local  de  Urbanism . 

- 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


