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 NR. 16829 din  24.11.2022. 

 

 

M I N U T A  

Sedintei  ordinare,  a  C.L. din data de 24.11.2022, ora 16:00. 

 

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

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

 

1. Hotărârea nr. 128 din 24.11.2022 Pentru   aprobarea  Notei  Conceptuale si  a 

Temei de  Proiectare  pentru realizarea  investitiei: Instalație  de utilizare a  

gazelor  naturale  pentru  pentru clădirile publice din comuna Ion Creangă, județul 

Neamț  

Initiator : Primar, Dumitru-Dorin Tabacariu. 

                   Temei  legal :  

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

- Art. 3  si 4  din  Carta  europeană a  autonomiei locale , adoptată  la  Strasburg la  15  

octombrie 1985 ratificată  prin Legea nr. 199/ 1997; 

- Art. 7 alin.(2) , art. 555 si art. 880 din  Codul  civil  al  României, adoptat  prin Legea  

nr. 287/ 2009 , republicată , cu  modificările  și  completările  ulterioare;  

- Legea  nr. 123/ 2012 a  energiei electrice  si  a  gazelor  naturale , cu  modificarile  si  

completarile ulterioare, 

- Ordinul nr. 7 din 28.02.2022  pentru  aprobarea  Regulamentului privind  racordarea 

la  sistemul  de distributie  a  gazelor  naturale , 

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

republicata  cu  modificarile  si  completarile  ulterioare ; 

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu  modificările  şi  completarile  

ulterioare  ; 

- Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publica, 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.159 din 28.12.2021 privind  aprobarea organizării rețelei școlare a unităților 

de  învățământ preuniversitar de stat din Comuna  Ion Creangă , pentru  anul școlar 

2022- 2023 



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

modificările şi completările ulterioare ;  

- 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. 129 din 24.11.2022 privind  aprobarea realizării  investiției :  

Instalație  de utilizare a  gazelor  naturale  pentru  pentru clădirile publice din comuna 

Ion Creangă, județul Neamț 

   Initiator : Primar , Dumitru - Dorin  TABACARIU 

                   Temei  legal :  

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

- Art. 3  si 4  din  Carta  europeană a  autonomiei locale , adoptată  la  Strasburg la  15  

octombrie 1985 ratificată  prin Legea nr. 199/ 1997; 

- Art. 7 alin.(2) , art. 555 si art. 880 din  Codul  civil  al  României, adoptat  prin Legea  

nr. 287/ 2009 , republicată , cu  modificările  și  completările  ulterioare;  

- Legea  nr. 123/ 2012 a  energiei electrice  si  a  gazelor  naturale , cu  modificarile  si  

completarile ulterioare, 

- Ordinul nr. 7 din 28.02.2022  pentru  aprobarea  Regulamentului privind  racordarea 

la  sistemul  de distributie  a  gazelor  naturale , 

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

republicata  cu  modificarile  si  completarile  ulterioare ; 

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu  modificările  şi  completarile  

ulterioare  ; 

- Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publica, 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.159 din 28.12.2021 privind  aprobarea organizării rețelei școlare a unităților 

de  învățământ preuniversitar de stat din Comuna  Ion Creangă , pentru  anul școlar 

2022- 2023. 

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

- 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. 

 



3 . Hotărârea nr. 130 din 24.11.2022 privind    organizarea  evenimentului ,, NUNTA  

DE  AUR „ in vederea  aniversării cuplurilor  cu  peste  50  de  ani de  căsătorie  din  

Comuna  Ion Creangă , județul Neamț 

 Initiator : Primar , Dumitru - Dorin  TABACARIU  

                   Temei  legal :  

- Art. 26 din Constitutia  României , republicată , cu modificările  și  completările 

ulterioare ; 

- Art. 258 alin.(2) si alin (3), art. 259 , art. 292  din Codul Civil, aprobat prin  Legea  

nr.287/ 2009,  republicată, cu  modificările  și  completările ulterioare ; 

- art. 4 alin.(3) din Legea  nr. 273/ 2006  privind  finanțele publice  locale, cu  

modificările  și  completările ulterioare ; 

- Art. 2 alin.(1 ) , art. 3 , art. 5 lit.”m”, art. 15 alin.(3) , art. 16 alin.(1) si alin.(5), art. 17 

alin.(1) si alin.(3) , art. 18 alin.(2)  din Legea nr. 292/2011 a asistenţei  sociale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- art. 2 , art. 4 lit.”b” si art. 7 din Legea  nr. 52/ 2003  privind  transparența  decizională  

în  administrația  publică  locală, cu  modificările  și  completările ulterioare ; 

- Legea  nr. 17/ 2000 privind  asistența  persoanelor  vârstnice , republicată , cu  

modificările  și  completările ulterioare ; 

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

normative, republicată, 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 ; 

- Statutului comunei  Ion Creanga aprobat  prin  H.C.L  nr. 24 din 30.05.2015 , 

modificat  si  completat  prin H.C.L nr.62 din 18.12.2015   

- 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. 131 din 24.11.2022 privind atribuirea  in  folosință  gratuită și 

ocuparea  definitivă  de  catre S.C DELGAZ GRID  SA ,a unei  suprafete  totale de  18 

mp teren  din domeniul  privat  al  comunei  Ion Creanga, în  vederea  executarii  

lucrarii „ Alimentare  cu  energie  electrică  Casă  pentru  persoane  fără adăpost , 

localitatea  Izvoru, comuna  Ion Creanga  , jud.  Neamt” 

 Initiator : Primar , Dumitru - Dorin  TABACARIU  

                   Temei  legal :  

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

- Art. 3  si 4  din  Carta  europeană a  autonomiei locale , adoptată  la  Strasburg la  15  

octombrie 1985 ratificată  prin Legea nr. 199/ 1997; 

- Art. 7 alin.(2) , art. 555 si art. 880 din  Codul  civil  al  României, adoptat  prin Legea  

nr. 287/ 2009 , republicată , cu  modificările  și  completările  ulterioare;  

- Art. 12, art. 14 din Legea  nr. 123/ 2012 a  energiei  si  a gazelor  naturale ; 



- Art. 2 alin.(2)  , art. 3, art. 13 alin.(1) , 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. 10 / 1995  privind  calitatea  in  constructii , cu  modificările  şi  

completarile  ulterioare , 

- Ordinul  MDRL nr. 839/ 2009  pentru  aprobarea  Normelor  metodologice  de  

aplicare a  Legii  nr. 50/ 1991 , cu  modificările  şi  completarile  ulterioare , 

- H.G  nr. 273/ 1994  privind  aprobarea  Regulamentului de receptie a  lucrarilor de  

constructii  si  instalatii aferente acestora  

- art. 27 alin.(1)  din Legea  nr. 7/ 1996  a  cadastrului  si  a  publicității  imobiliare , cu  

modificările și  completările  ulterioare; 

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

modificările şi completările  ulterioare ; 

- art. 2 alin.(2) , art. 41 alin.(5) , art.50  alin.(4) , art. 58 , art. 59 , art. 61 , art. 62 si  

art.70  din Legea  nr. 24/ 2000 privind  normelel  de  tehnică  legislativă pentru  

elaborarea actelor  normative , republicată , cu  modificările  și  completările  

ulterioare; 

- Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publica. 

- H.C.L nr. 24 din 31.03.2021  privind  atestarea bunurilor care aparțin domeniului  

privat  al  UAT  Comuna  Ion Creangă , 

- H.C.L  nr. 20 din 25.02.2022 privind  aprobarea  trecerii  din  domeniul  public  al  

UAT Comuna  Ion Creangă  și  înregistrarea  în  domeniul  privat  al  UAT- Comuna  

Ion Creangă a imobilului  teren  în  suprafață  de 5830  mp  teren  pășune   precum  și  

actualizarea  și  completarea  inventarului  bunurilor  care  alcătuiesc  domeniul  privat  

al  UAT Comuna  Ion Creanga,  

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

- 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. 132 din 24.11.2022 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.G. nr. 1306/ 2022  privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la 

dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru unele unităţi 

administrativ - teritoriale 

- H.C.L nr.7 din 10.02.2022 pentru  aprobarea  bugetului  local al Comunei  Ion 

Creanga, pentru  anul  2022 ; 

- Dispoziția Primarului  comunei  nr. 213 din 31.10.2022 privind  rectificarea  bugetului  

local  al  Comunei  Ion Creangă 

- 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. 133 din 24.11.2022 Privind aprobarea  conturilor  de  execuţie ale 

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

din  venituri  proprii  la data de 30.09.2022 

 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. 134 din 24.11.2022 privind modificarea anexei 2 la H.C.L. nr. 127 din 

31.10.2022 privind acordarea unui mandate special 

 Initiator : Primar , Dumitru - Dorin  TABACARIU  

                   Temei  legal :  

- art. 8, alin. (3) lit. ,,d^” și lit. ,,k”, art. 9, alin. (2) lit.,, d”, art. 10, alin. (5) și ale art. 43, 

alin. (5) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 republicată, 

cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 6 alin. (1) lit. ,,i” și ,,l”, art. 9 alin. (1) lit.,, c” și ,,g”, art. 13, art. 20 alin. (2), lit. 

,,c”, art. 28^1  alin. (1) și (3), art. 28^2  alin. (3), art. 28^8 alin. (2), (10) și (11), art. 

28^10, alin. (1) și art. 28^14, alin. (5) din Legea serviciului de salubrizare a 

localităților nr. 101/2006  republicată, astfel cum a fost modificată prin O.U.G. nr. 

133/2022; 

- art. 74 din Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 640/2022 privind aprobarea Normelor 

metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile de 

salubrizare, precum și de calculare a tarifelor/taxelor distincte pentru gestionarea 

deșeurilor și a taxelor de salubrizare, respectiv prevederile Ordinului președintelui 

A.N.R.S.C. nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, 

ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de 

salubrizare a localităților; 

- art. 20, alin. (5) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a 

ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare, 

respectiv prevederile art. 60 alin. (4) – (6) din O.U.G. nr. 92/2021 privind gestiunea 

deșeurilor; 

- H.C.L nr. 127 din 31.10.2022  privind  acordarea  unui  mandat  special , 

- art. 20 alin. (4) și ale art. 16 alin. (3) lit. f) din Statutul Asociației de Dezvoltare; 

- O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 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 ;    

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

prezenți. 

 

8 . Hotărârea nr. 135 din 24.11.2022 privind  aprobarea studiului de 

fezabilitate/documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-

economici/ indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general/devizului 

general actualizat  pentru obiectivul de investiții „ Modernizare drumuri  de interes  

local, în  comuna Ion Creangă , județul Neamț”, aprobat pentru finanțare prin 



Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând 

categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului 

 Initiator : Primar , Dumitru - Dorin  TABACARIU  

                   Temei  legal :  

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

- Art. 3  si 4  din  Carta  europeană a  autonomiei locale , adoptată  la  Strasburg la  15  

octombrie 1985 ratificată  prin Legea nr. 199/ 1997; 

- Art. 7 alin.(2) , art. 555 si art. 880 din  Codul  civil  al  României, adoptat  prin Legea  

nr. 287/ 2009 , republicată , cu  modificările  și  completările  ulterioare;  

- Ordinul  nr. 1321  din 20.09.2021 pentru  aprobarea  standardelor de  cost aferente 

obiectivelor de  investiții prevăzute  la  art. 4 alin.(1) lit. a) – c)  din O.U.G nr. 95/ 

2021 pentru aprobarea Programului  național de investiții „Anghel  Saligny” 

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

completările ulterioare, 

- ART. 42  DIN  Legea  nr. 500/ 2002  a  finantelor  publice, cu modificările și 

completările ulterioare, 

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

ulterioare; 

- art. 2 alin.(2) , art. 41 alin.(5) , art.50  alin.(4) , art. 58 , art. 59 , art. 61 , art. 62 si  

art.70  din Legea  nr. 24/ 2000 privind  normelel  de  tehnică  legislativă pentru  

elaborarea actelor  normative , republicată , cu  modificările  și  completările  

ulterioare; 

- Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publica, cu  

modificările și completările  ulterioare. 

- O.U.G nr.95 din 3.09.2021 pentru aprobarea Programului  național de investiții 

„Anghel  Saligny”’;  

- Ordinul MDLPA  nr. 1333 din 21.09.2021  privind  aprobarea  Normelor  

metodologice  pentru punerea în aplicare a  prevederilor O.U.G nr.95 /2021 pentru 

aprobarea Programului  național de investiții „Anghel  Saligny” pentru categoriile  de 

investiții  prevăzute la  art. 4 alin.(1) lit. a)- d) din OUG nr. 95/ 2021 

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

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

prezenți. 

 

9. Hotărârea nr. 136 din 24.11.2022 privind aprobarea  Notei  de  Comanda  

Suplimentara la contractul de lucrari nr. 8353 din 06.06.2022  pentru realizarea 

obiectivului de  investitie  « 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  ; 

- art.7din Legea nr. 98 /2016, privind achizitiile  publice cu  modificarile  si  

completarile  ulterioare. 



- Instructiunea  nr. 1/ 2021  privind modificarea contractului de  achizitie  publica / 

contractului de  achizitie  sectoriala / acordului- cadru ,  

- Art. 43 alin.(3) lit. „a” din 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 ,  

- art.5 lit.” c”, art. 22 , art. 40 alin.(1)  din  O.G  nr. 43/ 1997  privind  regimul  

drumurilor, republicata  , cu  modificările  si  completarile  ulterioare ; 

- art. 128  din  O.U.G  nr. 195/ 2002  privind  circulatia  pe  drumurile  publice, cu 

modificările  și  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 modificarile  si  completarile  ulterioare ; 

- H.C.L nr. 37 din 21.04.2022 privind  aprobarea Notei conceptuale , Tema de 

proiectare si a  Devizului estimativ pentru realizarea obiectivului de investitie « 

Balastare  drumuri  comunale » , 

- H.C.L  nr. 121 din 28.12.2017  privind  aprobarea  inventarului  bunurilor  din  

domeniul  public  al  comunei  Ion Creanga  

- O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 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 ; 

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

consilieri prezenți. 

 

10. Hotărârea nr. 137 din 24.11.2022 privind înregistrarea  Primariei  comunei  Ion 

Creangă in  Sistemul National  Electronic de  Plată online , a  taxelor  si  impozitelor  

locale , utilizând  cardul  bancar 

 Initiator : Primar , Dumitru - Dorin  TABACARIU  

                   Temei  legal :  

- Art. 6- 8 , art. 11, art. 12 ,art. 14 , art. 15   din Legea  nr. 161/ 19.04.2003  privind  

unele  măsuri  pentru a sigurarea  transparentei in exercitarea demnitatilor  publice , a  

functiilor  publice si  in  mediul  de  afacri , prevenirea  si  sanctionarea  coruptiei , cu  

modificările  și  completările  ulterioare , 

- art. 3, art. 9  din H.G. nr. 1235/06.12.2010 privind aprobarea realizării Sistemului 

naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar , cu 

modificarile si completarile  ulterioare ; 

- H.G nr. 285 din 09.04.2020 pentru modificarea  si  completarea  H.G nr. 1235 / 2010 

electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar, 

- Decizia  Autorității pentru  Digitalizarea  României nr. 34/ 25.01.2021  pentru  

aprobarea  Normelor metodologice  si  tehnicie  d e aplicare a  H.G  nr. 1.235/2010 

privind  Sistemul  national  electronic de plată online.  

- Titlul IX   din  Legea  nr. 227/ 2015  privind  Codul  fiscal , cu modificările şi 

completările ulterioare ;  



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

ulterioare; 

- H.G  nr. 1  / 2016 privind  aprobarea Normelor  metodologice de  aplicare a  Legii  nr. 

227/ 2015 , cu  modificările  și  completările  ulterioare , 

- H.C.L nr. 51 din 30.06.2017 privind inregistrarea  Primariei  comunei  Ion Creangă in  

Sistemul National  Electronic de  Plată online , a  taxelor  si  impozitelor  locale , 

utilizând  cardul  bancar. 

- 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; 

- O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 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 ; 

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

consilieri prezenți. 

 

11. Hotărârea nr. 138 din 24.11.2022 Pentru  aprobarea indicatorilor  tehnico- 

economici  actualizați si a Devizului   General  actualizat , faza  Studiu de Fezabilitate   

pentru  realizarea  obiectivului de  investitii  cu  titlul: „ Amenajări torente  și  cursuri  

de  apă în comuna  Ion Creangă , județul Neamț „ 

 Initiator : Primar , Dumitru - Dorin  TABACARIU  

                   Temei  legal :  

- Art. 5 alin.(1) lit ,,a” pct (ii),art. 10 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. 68 din  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 ,  

- Art. 41 , art. 42 , art.44, alin.(1) si (4) din Legea nr.273 /2006 privind finanţele publice 

locale ,cu modificările şi completările ulterioare ; 

- art. 42 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Legea nr. 107/1996 – Legea apelor,  cu  modificările  si  completarile  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. 92  din 28.12.2020  pentru  aprobarea  Notei  conceptuale , Tema  de  

proiectare  si  a Studiului  de  fezabilitate pentru  realizarea obiectivului  de  investitie  

,,Amenajări torente  și  cursuri  de apă in  comuna  Ion Creangă , județul Neamț “ 

- O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 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 ; 

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

consilieri prezenți. 

 

12. Hotărârea nr. 139 din 24.11.2022 privind aprobarea ajustării prețului pentru apa 

industrială pentru întreaga arie de operare a APAVITAL S.A. 

 Initiator : Primar , Dumitru - Dorin  TABACARIU  

                   Temei  legal :  

- H.G nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și a statutului-cadru ale 

asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități 

publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- Art. 8 alin.(3) lit. ,,k” , art. 10 alin.(5) si alin.(5^1)  din  Legea  nr.51/2006 privind 

serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Art. 13  alin.(1) , art. 33, art.35 alin.(8) si  art. 36  din  Legea nr.241/2006 privind 

serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Ordinul  nr. 65 / 2007  privind aprobarea  Metodologiei  de stabilire , ajustare sau  

modificare a  preturilor/ tarifelor pentru serviciile  publice de  alimentare  cu  apa  si  

canalizare,  cu modificările și completările ulterioare; 

- Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de 

canalizare nr. 48/2009, încheiat între Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal 

Iași – ARSACIS și societatea APAVITAL SA; 

-  Statutului Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS 

actualizat, modificat, completat; 

-  H.C.L nr. 85 din 24.09.2018 privind  aderarea  UAT- Ion Creanga la ARSACIS  

- O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 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 ; 

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

consilieri prezenți. 

 

13. Hotărârea nr. 140 din 24.11.2022 privind aprobarea  Notei  de  Comanda  

Suplimentara pentru realizarea obiectivului de  investitie  « Extindere  rețea  alimentare  

cu  apă  si  rețea  de  canalizare in  comuna  Ion Creangă , judetul Neamt »    

 Initiator : Primar , Dumitru - Dorin  TABACARIU  

                   Temei  legal :  

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

- art. 3,4,8, si 9  din  Carta europeană a  autonomiei locale , adoptată la  Strasbourg la  

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

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

modificările  și  completările  ulterioare , 



- art. 31 din Legea nr. 98 /2016, privind achizitiile  publice cu  modificarile  si  

completarile  ulterioare. 

- Instructiunea  nr. 1/ 2021  privind modificarea contractului de  achizitie  publica / 

contractului de  achizitie  sectoriala / acordului- cadru ,  

- 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 ,  

- H.G  nr. 907 / 2016  privind  etapele de elaborare  si conținutul cadru  al  

documentațiilor tehnico- economice aferente obiectivelor / proiectelor  de investiții 

finanțate  din fonduri  publice, cu  modificările  și  completările  ulterioare , 

- OUG nr. 28/ 2013 pentru  aprobarea  Programului National  de  Dezvoltare  Locală , 

cu  modificările  și  completrile  ulterioare, 

- Ordinul  nr. 1851 / 2013 de  aprobare a  Normelor  metodologice  pentru  punerea  in  

aplicare a  prevederilor  OUG nr. 28/ 2013,  republicat, cu  modificările  si  

completarile  ulterioare,    

- Art. 44 alin.(1)  si  urmatoarele din   Legea  nr.  273 /2006  privind  finanţele  publice  

locale , cu  modificările  şi  completarile  ulterioare  ; 

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

ulterioare,  

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

normative , cu  modificările  și  completările  ulterioare, 

-  Contractului de  finantare nr. 1343/ 21.02.2018  inregistrat  la  Primaria Ion Creanga  

sub  nr. 1523 din 01.03.2018 pentru PNDR , subprogramul Modernizarea  satului  

românesc, 

- H.C.L  nr. 71  din 23.08.2019  pentru  aprobarea  Proiectului  tehnic , indicatorii  

tehnico- economici  si / sau  Devizul  general  actualizat  al  obiectivului  de  investitie 

,, Proiectare  si  executie  Extindere  alimentare  cu  apă  si  extinderea  rețea  de  

canalizare  in  comuna  Ion Creangă , judetul Neamt „ 

- H.C.L nr. 113 din 20.09.2021 privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici  

actualizati  si  aprobarea  cofinantarii investitiei  « Extindere  rețea  alimentare  cu  

apă  si  rețea  de  canalizare in  comuna  Ion Creangă , judetul Neamt » ,  

- 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; 

- O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 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 ; 

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

consilieri prezenți 

 

 

SECRETAR   GENERAL   

NITA  MIHAELA 


