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CATRE
PREFECTURA IASI

Serviciul control acte a istrative

Consiliul local al comunei ele Caprei , judetul lasi

, intrunit in sedinta ordina
care sunt prezenti un num

in data de 2-06-202I la

e 11 (unsprezece )

consilieri din totalul de 11( rezece) . In cadru
sedintei extraordinare a optat un numar de

3(trei) hotararii , respectiv rarea nr. 50, 51si 52

care au fost adoptate cu u
voturi pentru ,

mar de 11 (unsprezece )

Secretar,
C.Gheorghita
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HOTARAREA NT

privind initierea procedurii de achizitionare de catre

apartamente din Blocul din fata primariei.
Coarnele Caprei a unui numar de 7(sapte)

Consiliul local al comunei Coarnele Caprei , Judetul

Vazand:

Referatuf de aprobare nr. 277 t I 3t-05-2021initiat de comunei Coarnele Caprei, Judetul lasi prin care

propune initierea procedurii de achizitionare de catre comunei Coarnele Caprei a unui numar de

sapte apartamente in vederea reabilitarii si
a unui numar de 7 apartamente situate inReferatul; viceprimarului prin care solicita

Btocul cu opt apartamente din fata Primariei in

pentru servicii sociale, invatamant si sanatate,

degradare atat in interior cat si in exterior .

Referatele favorabile ale comisiilor de specialitate

fn temeiul art.t29 alin.2, lit.d ., alin.7, lit.a, art. 139

cu modificarile si completarile ulterioare
ln temeiul art . 196 atin. 1 lit. a din Codul

HOTARASTE

Art. 1. Se aproba initierea proceduriide

sat. Coarnete Caprei, comuna Coarnele Caprei ,

vederea realizarii reabilitarii si modernizarii si ulterior

si sanatate.
Art. 2. Se aproba componenta comisiei care

evaluare in urmatoarea componenta :

1. Gheorghita Aurel -'vicePrimar

2. Anton Dam - Jurist

3. Ciurariu Manuela - Consilier Local

4. Hurmuzache lon - Consilier Local

5. Corban Mircea - Agent agricol

Art. 3. Atributiile comisiei de negociere sunt

a. Analizeaza ofertele dePuse

b. Negociaza pretul pe baza raportului

Local Coarnele CaPrei.

Art. 5.Finantarea cheltuelilor pentru

bugetul local.
Art. 6. Prezenta hotarare se comunica :

- Primarului comunei Coarnele Caprei

- lnstitutiei Prefecturi Judetului lasi

- Comisiei mentionate la art' 2

acestora si ulterior atribuirea acestora

moment sunt intrun stadiu avansat de

la nr.276913t-O5-2O21
OUG nr. 57l20t9 privind Coduladimistrativ,

a unui numar de 7(sapte) apartamente din

cu opt apartamente din fata Primariei in

acestora pentru servicii sociale rinvatamanrt

si negocia pretul pe baza raportului de

:

in conditiile Legii

se va face din sumele alocate de la

Data,

2-06-2021

c. Intocmeste Procesul verbal de

d. Transmite Procesul- verbal de vederea initieri proiectului de hotarare.

At.4. Raportul de evaluare si procesrrl verbal se supun dezbaterii si aprobarii Consiliululi

:l'J::%ns,an,in

publica prin afisare
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H OT ARAR EA

privind recu pe ra re a che ltuie li lor pagubele provocate de

inundatiile din anul 2078 si inlrostructuri locale

Consiliul Local ol comunei Coarnele Coprei ,Jude'tul lasi.

Avand in vedere referatu viceprimorului Gheorghita la nr.2742/28-05-2027 prin care solicita

adoptoreo unei hotorii a Consiliului li-ocal pentru'

Avand in vedere documentatio depuso de S.C. l:on

,,Lucrori pentru refacerea infrastructuri locole".

p rivi nd recu pe ro rea che ltu i e I i I o r p u b lice ofe re ntle

oterotiuniide urgenta privind pagubele provoc:ate de i' in onul 2078 lo fondul de solidaritate al Uniunii

Europene(FSIJE) a fost aprobata documentotio si a ta suma de 665.530 RON conform extrasului dtz

cant onexat, si solicita aprobareo Cansiliului Locol ivul ,,Lucrari de refacere a infrostructuri localef'

prin negociere faro publicore prealobila pentru obiecti

Avand in vedere proiectul de hotorore o primantlui i la n r. 2766/3 7-05-202 7.

cadrul Consiliului Locol inregistrat la nr. 2767 dinAvond in vedere ovizulfvorabil al comisiilor de

dttta de 31-05-2021.

Avond in vedere prevederile Legii nr. 27j/2006 privind

ulterioore.

publice locale cu modificarile si completarile

Avand in vedere prevederile Legii nr' 52/2003 privind

Avand in vedere prevederile H.C.L. privind aprohoreo

in adimistrotio publica.

Avand in vedere prevederile ort. 1-96 oliniat 1. din

Codut adimistrotiv, cu modificorile si completarile

local pe anul 2027.

urgento a Guvernului nr. 57/3-07-2079 privincl

IIOTARASTE

Art. 7. Se aproba negocierea fara publicare prealobila efectuorea uno/'Lucrari de refacere o

infrastructurii locale(Drumuri comunale si sate:;ti) ca calamitotilor naturole produse in lunile lunie si

Iu'lie pe teritoriu comunei Coarnele Caprei, Judetul lasi , de 665.530 Ron conf. Conform extrasului de

c]nt anexot.

Art.2. Cu aducereo la indeplinire o prevederilor

contobilul primoriei.

se insarcineoza primorul, Viceprimorul si

Art. 3. Un exemplar din prezenta hotarare se vct

mentionate lo art. 2 si lo cunostinta publica prin

i Prefectului Judetului lasi , persoanelor

Presedinte sedinta , Data,

1
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HOTARARE,A N

privind aprobare Proces-verbal intei din data de 28-05-2021

Consiliul Local al comunei Coarnele Ca

Consiliul Local al comunei Coarnete Ca

Judetul lasi .

extraordinara din data de 2-06'2O2L

judetul lasi intrunit in sedinta
in vedere:

Referatul intocmit de secretarul ge

verbal de sedinta.

comunei privind adoptare Proces-

Referatulfavorabil al comisiei de din cadrul Consiliului Local

inregistrat la nr. 2765l3t'05-2021 .

Legea nr.5212003 Privind tra zionala in adimistratia Publica.

Votulfavorabil exPrimat in unani toti cei ll consilieri locali

Ordonanta de Urgenta nr.57l3-O7- nd Codul adimistrativ.

lntemeiul art. 195 alin. 1lit. b din Ord nr.57l2OL9,

HOTARAS

Art. 1.5e aproba Procesul- intei de consiliu din data de 28-

05-2021.
Art. 2. Secretarul comunei se va de mentionarea exacta a

opiniilor exprimate in sedinta anteri daca acestea vor fi solicitate, de

orcare dintere consilieri, demnitari sa

anterioare.

persoane participante la sedintele

Presedinte inta, Data. 2-06-202l;

Consil
Ciu

6::iY.,D

Q)Y#.-,0
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PROCES _

Incheiat astazi 2-06-2021 \n

Coarnele Caprei, judetul Iasi , la care

din totalul de 11(unsprezece).

Astazi data de mai sus , prin

Coarnele Caprei, Judetul Iasi d-l pri

comunei Coamele Caprei ,in sedinta

Consiliul Local al comunei

numar de 11 consilieri in functie:

Aliodor,Florea Mihai , Gh4eorghita A

Constsntin,H urmuzache lon. Nita

Lu lucrarile sedinte participa

comunei , Gheorghita Constantin -
satesc.

intei extraordinare a Consiliului L,ocal

i un numar de 11(unsprezece ) consilierii

nr. 218/2-06-2021 a Primarului comunei

Mihai, a convocat Consiliul Local al

inara in luna lunie-202l.

Caprei , Judetul Iasi are in componernta sa un
'on, Acasandrei Vasile,Bologa Ioan , Chiriac

Grigorescu Zoita, Grigoras

si Ciurariu Manuela.

de vot : Domnul Tibucanu Mihai- primarul

comunei si Fantanaru Constantin - delegat

Proiectul ordinii de zi al sedintei si a materialelor in suport a fost adus la

cunostinta publica in termenul legal domnul secretar.

Presedintele sedintei D-na nuela , preia lucrarile sedintei Consiliului

Local , aratand ca sedinta este statutar

In continuare presedintele sedin

urmatoarea ordine de zi:

ita si isi poate desfasura lucrarile sedintei.

ne spre aprobarea Consiliului Local

l. Proiect de hotarare aprobare verbal sedinta din data de 28-05-2!"02I.

2. Proiect de hotarare privind

anul 2018.

cheltuielilor provocate de inunLdatii in

3. Proiect de hotarale pricind

apartamenete.

a sapte apartamente din Blorcul cu 8



Presedintele sedintei D_na Cir:ariu

Se aproba in unanimitate de voturi . In

supune la vot ordinea de zipr<>zentata.

uare presedintele sedintei trece la primul
punct aflat pe ordinea de zj', proiect de

de 28-05-2021. ". presedintele sedintei

aprobare proces -verbal sedint;a din daha

D-lui secretar care da citire procesului,-
verbal al sedintei din data de 2g_05-2021 prezentarea -citirea procesului_verbal al

ca nu mai sunt si alte discutii, completari
sedintei mai sus , presedintele sedintei

sau comentani.presedintele sedintei s la vot proiectul de hotarare mai sus
mentionat .Se supune la vot. Se nn50 c
pentra .

!n continuare presedintele sedintei trece rul punct aflat pe ordinea de zi ,,proiect
de ltotarare privind recuperareq cheltuie de inundatii in anul 20IgI.
Presedintele sedintei da cuvantul D_lui carc prezinta proiectul de hotarare rnai sus
mentionat si arata sa aprobat susma de 66 Ron pentru obiectivul -lucrari de refacere
a infrastructuri locale . presedintele sedi stata ca nu mai sunt si alte discutii si
supune la vot proiectul de hotarare mai ionat . Se supune la vot. Se adopta

Ic ntru
In continuare presedintele sedintei tece orul punct aflat pe ordinea de zi ,,proiect
de hotarare privind initierea procecluri izitionare a unui numar de Z aparta:mente
din blocul cu 8 apartamente,", presedi, intei de cuvantul D-lui primar care da
citi,re proiectului de hotarare mai su,s st arata ca este necesar achizition,area
ace:stor apartamente deoarece se afla in comunei si sunt intrun stadiu avanstat de
degrodare . Presedintele seclintei cons mai sunt si alte discutii si supune la vot
preoiectul de hotarare mai sus mentionat. la vot . Se adopta Ho1lglgygs tnn 52
cu un numar de 11 voturi nentru.

Presedintele sedintei constata

si declara lucrarile sedintei incheiate.

mai sunt si alte probleme la ordinera de zi

Drept pentru care sa incheiat

Presedinte sedinta.

ca

es-verbal.


