\*

ROMANIA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COARNELE CAPREI
JUDETUL IASI
TELEFON: 0232724111 Fax : 0232724111
Cod. Fiscal -4541238

Nr. 3768 din 1-09-2O2t

Proces- verbal

fncheiat astazi L-09-2021 in urma proceduri de afisare a hotararilor
adoptate in cadrul sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei
Coarnele Caprei din data de 31-08-202L, dupa cum urmeaza:
l.Hotararea nr. 71 privind adoptare proces- verbal al sedintei din
data de 12-08-2021
2. Hotararea nr.72 privind intocmire documentatie pentru obiectiv
,,Reabilitare si modernizare Centru de zi pentru copii"
3.Hotararea nr. 73 intocmire documentatie pentru obiectiv,,
Modernizare si extindere retea de apa si canalizare".
.Hotararea nr. 74 privind modificare art. 1 din Hotarea nr.
701202L.
S.Hotararea nr. 75 aprobare suma de 5000 mii lei pentru copii din
nansamblu folcloric..
6. Hotararea nr.76 alegerea presedintelui de sedinta.

Primar,

Secretar,
Gheorghita Conitantin

/\
\

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COARNELE GAPREI
JUDETUL IASI
TELEFON: 0232724111 Fax : 0212724i11
Cod. Fiscal -4541238

Y.'

HoTARAREANT fV

_

privind alegerea presedintelui

de,

sedinta

Consiliul Localal comunei Coarnele Caprei , Judetul lasi .
Avand in vedere votul exprimat de majoritatea consilierilor
08-2021.

in

sedinta din data de 31-

Avand in vedere prevederile art. 138 din Ordona,nta de lJrgenta nr. 57/2019 privind
Codul adimistrativ.
Avand in vedere prevederile aft. 123 aliniat 1 din Ordonanta de lJrgenta nr. 5T/3-072020 privind Codul adimistrativ,
p

ln temeiul art. 196 aliniat 1 litera a din Ordonanta de tJrgenta nr. 5T/3-07-2019
rivi n d Cod u I adi mi strativ,

HOTARASTE

DalMGr+*PA*fn /+xt'@e

Aft. 1. Se a/ege presedinte de sedinta
perioada
o
de trei luni care va conduce sedintele consiliului local si semneaza
hotararile adoptate de acesta, precum si procesele -verbale ale sedintei.
4ft. 2. Un exemplar din prezenta hotarare se ya comunica tnstitutiei
Prefectului Judetului /asi si persoanei nominalizate la aft. 1.

Presedinte de sedinta.

Data,

Consilier,

31-08-2021

Pentru legalitate,

Secretar,
l,
C.Gheorgnrrfl,

/'{
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ROMANIA
CONSIUUL LOCAL AL COMIUNEI COARNELE
CAPREI

,

TUDETUL IASI

,:

CUI-4547238

Telefon:0232777022; Fo.x:0232724777

HOTARAREA

v(

Nr._LL

privind aprobarea unei sumei de 5000lei pentru premierea copiilor core fac parte din
Ansamblul Folclori c" Sarba-n ciobdnas"
Consiliul Local al comunei Coarnele Caprei , Judetul lasi, intrunit in sedinta ordinara astazi
37-08-2027 la core sunt prezenti un numar de 77 consiliieri locali , din numdr totol de 77 mandate
volidate.

referatul de D-lui Plugarasu Constsntin - Referent culturol inregistrat lo nr,
3638/19-08-2027 prin core arata ca in urma muncii depuse de Ansamhulu Folcloric,,sarbo-n
Ciobanas" al comunei Coarnele Caprei in ziuo de 75-08-2027 -Ziuo Comunei , prin reprezentatia lor
Land in dezbotere

pe sceno , oducond cinste comunei solicita suma de 5000 lei pentru premierea

+timularea

prestatiei lor.
Avand in vedere raportul de avizare al comisiilor de speciolitate inregistrat la nr. 3695/26.08-2027.
Prevederile Legii nr. 52/2003 privind tronsparentd decizionold in adimistratio publica .
In conformitate cu prevederile art,729 olin. T lit, a si d din OllG nr.57/2079 privind Codul

adimistrativ.

alin.7

In boza art.739

si art,796 olin. T lit. a din OIJG nr.57/2079 privind Codul adimistrdtiv,

HOTARASTE
Art. 7. Se aproba alocareo sumei de 5000lei din bugetul local al comunei Coarnele Caprei,
ludetul lasi pentru premierea -stimulorea copiilor pentru prestotia lor pe scend de Ziua Comunei
din doto de 75-08-2027.

Art.2. Cu oducerea la indeplinire se imputerniceste ordonatorul de credite si
co m pa

rti me ntu

I

li n o n ci a r conta hi I.

Art. 3. Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotarare primarului

comunei,lnstitutiei Prefectului ludetului lasi in vedereo exercitarii controlului de legalitate,
Primorului comunei ,compartiment financiar contabil s/ Ia cunostinta publica prin afisare.
Presedinte sedinta,

Data,
37-08-2027

Consilier,

Ciurariu Manuela

Pentru legalitate,

ROMANIA
CONSILIUT LOCAL AL COMUNEI COARNELE
CAPREI

JUDETUL IASI
TELEFON : 02327 24111

F

ax : 0232724111

Cod. Fiscal -4541238

privind modificarea art.

l

HoTARAREA Nr.14
din Hotararea nr. 7OIL2-A8-2021privind dezmembrare imobil

Consiliul Local al comunei Coarnele Caprei, Judetul lasi.
Avand in vedere :
-Referatul primarului comunei Coarnele Caprei inregistrat la nr. 37031 26-08-2021.
-Prevederile art. 135alin. 1 lit. a, alin. 3 din Ordinul nr.7OOl2014 privind aprobarea
Regulamentului de avizare, receptie si insciere in evidentele cadastrale si carte funciara
-Raportul biroului Registru agricol si cadastru din Primarie comunei Coarnele Caprei
inregistrat la nr. 3583 125-08-2021,.
- prevederile art. 129 alin. 2 lit.c , din Ordonanta de Urgenta nr.57l20t9 privind Codul
adimistrativ.
-Legea nr.24l2OO0 privind normrle de tehnica legisilativa cu modificarile si completarile
ulterioare.
-avizulfavorabil comisieide specialitate inregistrat la nr.3697126-O8-2ozL
- prevederile Legii nr.52l2OO3 privind transparenta decizionala in adimistratia publica:
ln temeiul art. 139 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57l2OI9 privind
Codul adimistrativ;
H

OTA RAST

.

E

Art. 1. Se modifica ort. 7 din Hotararea nr.70/72-08-202L siva avea urmotorul
cuprins" se aproba dezmembrarea imobilului-teren in suprafata de2L8741 mp avand
numar cadastral 62283 situat in extravilanul localitatii Coarnele Caprei in doua loturi dupa
cum urmeaza:
Lotul 1 in suprafata de L8874t mp cu nr.cadastral -635t7
-Lotul 2 in suprafata de 30.000 mp cu nr. cadastral- 63518"

-

Att. 2. Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza
Primarul comunei Coarnele Caprei prin aparatul de specialitate .

Art. 3 Un exemplar din prezenta se va comunica Institutiei PrefectuluiJudetului lasi,
Primaruluicomunei, birou registru agricol si la cunostinta publica prin afisare.
Presedinte sedinta,
Consilier,

(

;"*

o Y-

t.l

Y/
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'r.r:V

Data,

3t-08-2021
Pentru legalitate,
Secretar,
Gheorghita Const
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Vr

HOTARAREA NT. +S
privind aprobarea intocmirii documentatiei pentru obtinerea avizeloilacordurilor
in vederea obtinerii
Modernizare
si extindere retea de apa si
o,
canalizare in comuna Coarnele Caprei , judetul Iasi
,,

de finantare din fonduri nerambursabile pentru obiectivul

consiliul Local al comunei coamere caprei, Judetul Iasi.
Avand in vedere rgfgytul viceprimarului inregistrat lanr.3670/24-0g-2021
prin care solicita
intocmirea documentatiei in vederea obtineri aviilor/acordurilor necesare
n tazi aedepunere a

cererilor de finantare.
Avand in vedere Expunerea de motive la acest proiect de hotarare prezentatade primarul
comunei COARNELE cApREr inregistrat la nr. 37 00 /2a-og-zozt .
Avizul favorabil al comisiilor de specialitate inregistrat lant.370I/26-0g-2021.
Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, modificata si completata.
Legea nr. 50/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
HGR nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul- cadru al documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor /proiectelor de investitii finantate
din fonduri publice;
Avand in vedere prevederile Legii nr. 5212003 privind transparenta in adimistratia
publica.
In temeiul prevederilor art.129 alin.4 lit.d), alin.7 iit.k,- art.Bb alin.l, alin. 3 art.196
alin.(l)
litera(a) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/3-07-2019 privind Codul adimistrativ.
consiliul local al comunei coARll"ELE cApRErjudetul rASr;

HOTARASTE
Artl

- Se aproba intocmirea documentatiei tehnico+conomica pentuu obiectivul
,,Modernizare
si ertindere retea de apa si canalizare in comuna Coornele Caprei tud"tut lasi" conform
,
HG nr.
907/2016 cu modificarile si completarile ulterioare .
Art.2

mandateazapimarul comunei Coarnele Caprei, Tibucanu Mihai sa identifice si sa
,
fi: fonduri nerambursabile, guvernamentale , credite bancare, etc.
In vederea realizarii investitiei.

-

Se

acceseze surse de finantare , cum ar

Art.3' Un exemplar din prezenta se va comunica Institutiei Prefecturi Judetului

persoanelor nominalizate la art.2,compartiment contabilitate si la cunostinta publica
prin afisare.

Data astazi 31-08-2021

PRESEDINTE DE SEDINTA

Iasi.

CONSILIUL LOCAL

JUDETULIASI

AL COMIINEI COMUNEI

COARNELE I:APREI

;

Telefon:0232777022; Fax:0232724III

HOTARAREA

NT,

privind oprobared realizarii proieaului tehnic si documentdtiei pentru
obiectivul ,, Reabilitarea si eficientizarea energetico a centrului de ingrijire tp1pii, comuna
Coarnele Caprei, ludetul losi,
Consiliul Local ol comunei Coornele Caprei, Judetul tasi ;
Avand in vedere:
-proiectulde hotorore o Primarului comuneiCoornele Coprei, inregistrata ta nr.3'698/26-0g-2027

din
core reiese necesitateo si oportunitotea investitiei .
-referat Viceprimor inregistrat la nr. 3677/24-08-2027 privind soticitarea aproborii Reobilitqrea
si
,,
eficientizareo energetica o Centrului de ingrijire copii, comuna Coornele Coprei, Judetul lasi,'
- interesul maior al comunei Coornele Coprei , Judetut lasi pentru dezvoltarea unei infrastructuri
,
moderne si necesitatea asigurarii serviciilor de utititate publico , precum
fonduri publice relevante pentru dezvoltorea durabila a camunitatii.

si necesitotea accesorii

de

-ovizulfavorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliutui Local inregistrat lo nr. 3699
/26.08.2021
ln conformitote cu :.
- prevederile Legii nr. 52/2003 privind transporenta decizionala in odimistratio publica-republicato.
-prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, ort.7 atin.2 tit.b din tnstructiunea nr. l/2079
pentru modificarea lnstructiunii Presedintelui Agentiei Notionole pentru achizitii publice nr. 2/2OIg,
ort. 44 din Legeo nr. 273/2006 , privind finontele publice locole si in conformitote cu H.G. nr.
907/2016 privind etapele de eloborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice
aferente obiectivelor /proiectelor de investitii finantote din fonduri publice.
lntemeiul art. 729 olin.( ), lit."d',art. 739 alin.7 si art. 796,atin.(7) , lit.'a' din Ordonanta de lJrgenta
nr. 57/3-07-2020 privind Codul adimistrotiv,

HOTANASTE
Art. 7. Se aproba intocmire documentatieisi a proiectului tehnic pentru obiectivul
" Reabilitarea si eficientizorea energetica a Centrului de ingrijire copii,comuno Coarnele Caprei,
tudetul lasi" in vedereo obtineriifinantarii de la Agentio Fondului de mediu(AFM).
Art.2. Plota serviciilor de proiectore se va face in momentul semnori controctului de finantore

.

Art. 3. Consiliul Local al comunei Coarnele Caprei , Judetul tasi desemneaza pe domnul
Tibucanu Mihai , primorulcomuneiCoornele Coprei pentru oducere lo indeptinire.

Art. 4. Un exemplor din prezento hotorare se vo comunico lnstitutiei PrefecturiJudetului losi,
primorului comunei , compartiment contabilitote si lo cunostinto publico prin ofisore.
Presedinte sedinto,

Doto,

Consilier,

Ciurorlu

37-08-2021
Pentru leOolitaT

Secretar,

1,,

C.Gheorghita,f,

"4

ROMANIA
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Vr
HOTARAREA NT-TTprivind aprobare proces-verbal al sedintei din data de 12-08-2021
Consiliul Local al comunei Coarnele Caprei, Judetul lasi .
Consiliul Local al comunei Coarnele Caprei , judetul lasi intrunit in sedinta
ordinara din data de 31-08-20lL,avand in vedere:
Referatul intocmit de secretarul general al comunei privind adoptare procesverbal de sedinta.
Referatulfavorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local
inregistrat la nr. 3693126-08-2021" .
Legea nr.5212003 privind transparenta decfizionala in adimistnatia publica.
Votulfavorabil exprimat in unanimitate de toti cei 11 consilieni locali
Ordonanta de Urgenta nr. 5713-07-2019 prfivind Codul adimistrativ.
Intemeiul art. 195 alin. 1 lit. b din Ordonanta nr. 5712Ot9,

HOTARASTE
Art. 1. Se aproba procesul-verbal al sedintei de consiliu din data de 12o8-202L.

Art. 2. Secretarul comunei se va ingriji de mentionarea exacta a
opiniilor exprimate in sedinta anterioara , daca acestea vor fi solicitate, de
orcare dintere consilieri, demnitari sau alte persoane participante la sedintele
anterioare.

Presedinte sedinta,
Consilier,
Ciurariu

Data.31-08-2021
Pentru legalitate,
$ecretar,
Gheorghita Consta;itin

I

tl
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\

ROMANIA
CONSILruL LOCAL AL COMUNEI COARNELE CAPREI
JUDETUL IASI
TELEFON I 0232724111 Fax : 0232724111
e-mail secretarcoarnele@yahoo.com

PROCES _ VERBAL

Incheiat astazi 3I-08-2021 in cadrul sedintei ordinare a Consiliului Local Coarnele
Caprei, judetul Iasi , la care sunt prezenti un numar de 1l(unspr<rzece ) consilierii din

totalul de 1 1(unsprezece).
Astazi data de mai sus , prin Dispozitia nr.317/27-08-202I a Primarului comunei
Coarnele Caprei, Judetul Iasi d-l primar Tibucanu

Mihai, a convocat Consiliul Local al

comunei Coarnele Caprei ,in sedinta ordinara in luna August-2021.

Consiliul Local al comunei Coarnele Caprei , Judetul Iasi are in componenta sa un
numar de 11 consilieri in frnctie: Apostol lon, Acasandrei Vasile,Bologa

foan , Chiriac

Aliodor,Florea Mihai , Gh4eorghita Aurel, Grigorescu Zoita, Grigoras
Constantin,Hurmuzache lon. Nita Costica si Ciurariu Manuela.

Lu lucrarile sedinte participa fara drept de vot : Domnul lfibucanu Mihai- primarul
comunei

, Gheorghita

Constantin

- secretarul

comunei si Fantanaru Constantin

-

delegat

satesc.

Proiectul ordinii de zi al sedintei ordinare si a materialelor in suport a fost adus la
cunostinta publica in termenul legal de catre domnul secretar.

Presedintele sedintei D-na Cirariu Manuela

,

preia lucrarile sedintei Consiliului

Local , aratand ca sedinta este statutar constituita si isi poate desfasura lucrarile sedintei.

In continuare presedintele sedintei supune spre aprobarea Consiliului Local
urmatoarea ordine de

1. Proiect

zi:

de hotarare aprobare proces-verbal sedinta din data de 12-08-2021.

2. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei in vederea

obtineriavizelorla<>ordurilor si fonduri publice pentru obiectivul,,Reabilitare si

eficientizare energetica Centrul de zi pentru copii"
a
J.

,,Proiect de hotarare aprobare documentatiei in vederea obtineri avizelor

/acordurilor pentru obiectivul ,,Modernizare si extindere Retea apa si canalizare".
4. Proiect de hotarare privind modificarea art. 1 din Hotararea nr. 70/12-08-2021.
5. Proiect de hotarare

privind acordare sume de 5000 lei pentru copii din Ansamblu

Folcloric..
6. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta.

Presedintele sedintei D-na Ciurariu

Manuela

supune la vot ordinea de ziprezentata.

Se aproba in unanimitate de voturi . In continuare presedintele srsdintei trece la primul

punct aflatpe ordinea de zi" Proiect de Hotorare aprobare proc'es -verbal sedinta din data
de 12-08-2021. ". Presedintele sedintei da cuvantul DJui secretilr care da citire procesuluiverbal al sedintei din data de 12-08-202L. Dupa prezentarea -citirea procesului-verbal al
sedintei mai sus , presedintele sedintei constata ca nu
sau comentarii.Presedintelet sedintei supune la vot

mentionat
pentru

.Se supune

mai

sunt si alte discutii, completari

proiectul

de'

hotarare mai sas

la vot. Se adopta Hotararea nr. 71 cu un numar de 77 voturi

.

!n continuare presedintele sedintei trece la urmatorul punct aflat pe ordinea de zi rProiect
de hotarare privind aprobarea documentatiei in vederea obtineritvizelorlacordurilor
si

fonduri pubtice pentru obiectivul ,rReabrilitare si eficientizare energetica Centrul de

zi pentru copii"
Presedintele sedintei da cuvantul D-lui Primar care prezinta proiectul de hotarare mai sus

mentionat si precizeaza caeste necesar aceasta reabilitare si efcientizare pentru ai da o

utilitate acestui centru de zi intrucat in acest moment este intr-o stare degradabila . D-na
GrigorescuZorta solicita

sa,

redevina din nou centru de zi pentru copii din comuna.

Presedintele sedintei constata ca nu mai sunt si alte discutii si supune la vot proiectul de
hotarare mai sus mentionat . Se supune la vot. Se adopta Hotarsrea
de 11 voturi

pentru

.

nr. 72 cu un numar

In continuare presedintele sedintei trece la urmatorul punct aflat pe ordinea de zi ,rProiect
de hotarare aprobare documentatiei in vederea

obtineri avizelor /acordurilor pentru

obiectivul orModernizare si extindere Retea apa si

canalizare""

. Presedintele

sedintei de cuvantul DJui P'rimar care da citire proiectului de hotarare mai
si arat ca datoritafaptului

c:a

sus

mentionat

sunt solicitari din partea cetatenilor privind racordarea la

reteaua de apa si canalizar<z solicita prelungirea sistemului de apa si canalizare pentru a
evea acces mai multi cetateni . Presedintele sedintei constata ca nu mai sunt si alte discutii

si supune la vot preoiectul cle hotarare mai sus mentionat. Se supune la vot . Se adopta

Hotsrarea nr. 73 cu un nurnar de 11 voturi pentru.

_In continuare presedintele ;sedintei trece la urmatorul

punct aflat pe ordinea de zi

,,Proiect de hotarare privind modificareaart.1 din Hotararea nr. 70112-08-2021.
Presedintele sedintei da cut,antul d-lui primar care da citire proiectului de hotarare mai
sus mentionat si arata ca in hotaraea

al imobilului dezmembrat alin Lotul
demersurile necesare la OCiPI

I

nr.

70

/12-08-2021 sa omis sa se treaca nr. cadastral

si 2 si trebuiefacuta modificarea pentru aface

lasi . Presedintele

sedintei constata ca nu mai sunt si alte

discutii si supune la vot preoiectul de hotarare mai
adopta Hotararea

nr.

74 cu un numar de

ll

sus

mentionat. Se supune la vot . Se

vot

Presedintele sedintei trece la punctul cinci aflat pe ordinea de zi: Proiect de hotarare

privind acordurea sumei de 5000 lei pentru copii din Ansamblul folcloric ,, Presedintele
sedintei da cuvantul d-lui P,rimar care da citire proiectului de hotarare si solicita
aprobarea acordarii sumei de 5000 lei pentru copii carefac parte in ansamblu datorita

faptului ca au participat la:ziua comnunei avand o prezenta scenica unde au prezentat
diferite momentefolclorice ,specifice zonei. Presedintele sedintei constata ca nu mai sunt si
alte discutii si supune la vot' preoiectul de hotarare mai sus mentionat. Se supune lq vot
Se adopta

nonrarea nr.

ZSi.cu un

.

numar de 77 voturi pentru.

In continuare presedintele s:edintei trece la ultimul punct aflat pe ordinea de zi :Proiect de
hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta ,, Presedintele sedintei solicita

Consiliului Local sa aleaga presedintele de sedinta pentru urmatoarele trei luni

.

DJ

consilier Hurmuzache loan propune ca in urmatoarea perioada presedinte de sedinta sa

fier D-l Gheorghita Aurel. I'resedintele sedintei arata ca nu mai sunt si alte propunei si
supune la vot . Presedintele sedintei constata ca nu mai sunt si alte
discutii si supune la
vot preoiectul de hotarare mai sus mentionat. Se supune la
vot . Se adopta Ho1lsrarea nn

Presedintele sedintei constata ca nu mai sunt si alte probleme la ordinea
de zi
si declara lucrarile sedintei incheiate.
Drept pentru care sa irrcheiat prezentul proces-verbal.

Presedinte sedinta.

Dat4

Consilier,

3I-08-2021

Ciurariu Manuela

Secretar,

Gheorghita Constantin,

ffiH

ffil"efu

