
ROMANIA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COARNELE CAPREI

JUDETUL IASI

TELEFON: 0232724111 F ax : 0232724111

God. Fiscal - 4541238

Nr. 5135 din 8-LI-202I

CATRE
PREFECTURA IASI

Serviciul control acte adimistrative

Consiliul local al comunei Coarnele Caprei , i
, intrunit in sedinta extraordinara din data d

2O2L la care sunt prezenti un numar de 11

(unsprezece ) consilieri din totalul de 1l(uns
ln cadru sedintei extraordinare a fost ado

numar de 3(trei) hotarari , respectiv Hotara

101, L02, si 103 care au fost adoptate cu un

11 (unsprezece ) voturi Pentru .

Secretar,
C.Gheorghifta

detul lasi
5-11-

zece) .

tun

umar de



ROMANI.A.

CONSILruL LOCAL AL CQMUNEI

COARNELE CAPREI

JUDETUL IA$I

Nr. 5116 din 3 -11-2021

CONVOCATOR
a Consiliului Local al

inti a Consiliului Local , a

consilierilor locali cu urmatoarea ordine de zi:

1. proiect de hotarare privind adoptare proces verbal sedinta din data de 3'11'202

2. Proiect de hotarare privind aprobarea cererii de finantare a devizului general estimati aferente

proiectului de investitie,, Modernizare drumuri de interes local in comuna Coa

3. proiect de hotarire privind aprobarea cereri de finantare a devizului
Caprei, Judetul lasi"

general estimati aferente

proiectului de investitie ,,Reabilitare simodernizare drumuri in comuna Caprei , Judetul lasi"

SE CONVOACA URMATORII GONSILIERII:

lnvitatii:
1. Susai Stefan-

Primar,

Partid/Forma!iu
ne/

lndependent



ROMANIA
JUDETUL IA$I

CQMUNA COARNELE CAPREI
CONSILIUL LOCAL COARNELE CAPREI

HOTARAREA Nr. ro3 | s-rt-2021
privind aprobareacererii de finanfaresi a devizului general estimafi a

investi{ie: "REABILITARE SI MODERNIZARE DRAMaRI IN CQM
CAPREI, JADETAL IASI "

Consiliul local al comunei Coarnele Caprei, judetul Iaqi;

Avdnd in vedere nota de fundamentare nr.51I3l 3-11.2021'

finanlare si a devizului general estimativaferente proiectului de investifi

MODEKNIZARE DRUMURI IN COMUNA COARNELE CAPREI, JUDET

Avdnd in vedere prevederile Ordonan(ei de wgen(d a Guvernului nr. 9

Programului Na(ional de Investilii "Anghel Saligny".

Av6ndin vedere prevederile Legii finanlelor publice nr. 50012002 cu modi

ulterioare.

Avdndin vedere prevederile H.G. nr. 90712016 privind etapele de elaborare

documentaliilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de invest

publice.

AvAndin vedere proiectul de hotdrdre cu privire la aprobarea

inregistrat la nr. 51141 3-ll-2021, proiect intocmit de primarul comunei C

art.I36,al. (1)-(3) din Codul administrativ aprobat prin OUG nr. 57103'07.201

Avdnd in vedere avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului

inregistrat la nr. 5ll5l 3-ll-2021.
In temeiul art. 129, alin. (2), lit. b), coroborat cu art. 139 din Codul

OUG nr. 57103.07.2019,

HOTARA$rE:

Art. 1 - Se aprobd cererea de finanlare qi devizul general estimativ

2.1 la Normele metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor

Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului Na(ional de In

aferente proiectului de investilie " REABILITARE SI MODERNIZARE DR

COARNELE CAPREI, JADETUL IASI '"

Art. 2-Cererea de finanfare Ei devizul general estimativ sunt ataqate

parte integrantd din aceasta.

Art. 3 -Primarul comunei Coarnele Caprei, impreund cu aparatul de

indeplinire prevederile prezentei hotdrdri..

Art. 3 - Secretarul comunei va comunica prezenta hotdrdre,

precum si Instituliei Prefectului Judefuluilaqi pentru controlul legalitalii'

Dataazi 5-Il-2021
Preqedinte de gedi

Consilier &#Ghorghita Gheorghita

pentru legalitate,Cont

te proiectului de
,A CQARNELE

aprobarea cererii de

REABILITARE SI
,L 

IASI ".
I pentru aprobarea

complet6rile

rtul cadru al

iifinantate din fondurr

mai sus menlionate,

Caprei , in temeiul

I Coarnele Caprei

trativ aprobat prin

it conform anexa nr.

de urgenld a

"Anghel Saligny",
MARI IN COMANA

hotdr6ri qi fac

alitate vor duce la

instituliilor interesate



ROMANIA
JUDETUT IA$I

COMUNA. CQARNELS CAPRN,I
CONSILruL LOCAL COARNELE CAPRSI

HOTARAREA Nr. r02l 5-ll-202r
privind aprobareacererii de finan{aresi a devizului general estima{i afi

investi{ie:"MODEKNIZARE DRAMURI DE INTERES LOCAL IN CO
CAPREI, TADETAL IASI "

Consiliul local al comunei Coarnele Caprei, judelul laqi;

Avdnd in vedere nota de fundamentare nr.5110/3-ll-.202t, priv\

finantare si a devizului general estimativaferente proiectului de investi

DRUMURI DE INTERES LQCAL IN COMANA COARNELE CAPREI, JU.

Av6nd in vedere prevederile Ordonan(ei de urgen(d a Guvernului nr. 9

Programului Na(ional de Investilii "Anghel Saligny".

Avdndin vedere prevederile Legii finanlelor publice nr. 50012002 eu modi

ulterioare.

Avdndin vedere prevederile H.G. nr. 90712016 privind etapele de elaborare

documentafiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investi

publice.

Avdndin vedere proiectul de hot[rdre cu privire la aprobarea

inregistrat la nr. 51lll3-ll-202l, proiect intocmit de primarul comunei C

art.l36,al. (1)-(3) din Codul administrativ aprobat prin OUG nr. 57103.07.201

Av6nd in vedere avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului

inregistrat la nr. 5 1 l2l3-ll -2021.

In temeiul art. 129, alin. (2),lit. b), coroborat cu art. 139 din Codul

OUG nr. 57103.07.2019,
HOTARA$TE:

Art. I - Se aprob[ cererea de finanlare qidevizul general estimativ in

2.1 la Normele metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor

Guvernalui nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului Na(ional de In
aferente proiectului de investilie : " MODERNIZARE DRaMaRI DE

COMUNA COARNELE CAPREI, JUDETAL ASI '"
Art.2-Cererea de finanlare Ei devizul general estimativ sunt ataqate

parte integrantd din aceasta.

Art. 3 -Primarul comunei coarnele caprei, impreun[ cu aparatul de

indeplinire prevederile prezentei hotdrdri..

Aft. 3 - Secretarul comunei va comunica prezenta hotdrdre,

prscum si Instituliei Prefectului Judeluluilaqi pentru controlul legalitdlii.

Dataazi 5-Il-.2Q21

Preqedinte de

Consilier

pentru legalitate,

mar sus

e Caprei

proiectului de
.NA 

CQARNELE

aprobarea cererii de

MODERNIZARE
ETUL IASI ",
1 pentru aprobarea

ile si completdrile

i confinutul cadru al

iifinantate din fonduri

men!ionate,

, in temeiul

Coarnele Caprei

nistrativ aprobat prin

t conform anexa ff.
de argen(d a

t'Anghel Saligny",
,ERES LOCAL IN

hot[rdri qi fac

te vor duce la

instituliilor interesate



ROMANIA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COARNELE CAPREI

JUDETUL IASI

TELEFON: 0232724111 Fax : 0232724111

God. Fiscal -4541238

HoTARAREA Nr-jgi-
privind aprobare proces-verbal al sedintei din data de 3'1

Consiliul Local al comunei Coarnele Caprei, Judetul lasi .

Consiliul Local al comunei Coarnele Caprei , iudetul lasi intru

extraordinara din data de 5-Ll'202l,avand in vedere:

Referatul intocmit de secretarul general al comunei privind

verbal de sedinta.
Referatul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consili

inregistrat la nr. 5Ll7l4'tL'2021 ,

Legea nr.5212003 privind transparenta decizionala in adim

Votul favorabil exprimat in unanimitate de toti cei 11 consilieri

Ordonanta de Urgenta nr. 5713-07-2019 privind Codul adimistr

f ntemeiul art. 196 alin. 1 lit. b din Ordonanta nr.57l2OL9,

HOTARASTE

Art. 1.5e aproba procesul-verbal al sedintei de consiliu d

tL-202L.
Art,2, Secretarul comunei se va ingriii de mentionarea e

opiniilor exprimate in sedinta anterioara , daca acestea vor fi
orcare dintere consilieri, demnitari sau alte persoane participa

anterioare.

Presedinte sedi Data.5-11-

Consilier,
Gheorghita Pentru legalitate,

Secretar,
Gheorghita Gonstantin

I
I
I
\\\: l\

/\

ft#-h
, - i*1sF:i ;a

flqlr ;a
?-1--.;'t-

bor,oj

-202L

in sedinta

proces-

lui Local

publica.

li

data de 3-

icitate, de
la sedintele



ROMANIA
CONSILruL LOCAL AL COMUNEI COARNELE CAPREI

JUDETUL IASI
TELEFONT 0232724111 Fax z 0232724111
e-mail secretarcoarnele@yahoo.com

PROCEp - VERBAL

Incheiat astazi 5-lI-2021in cadrul sedintei extraordinare a Consiliului Local

Coamele Caprei, judetul Iasi , la care sunt prezenti un numar de 11(unsprezece ) consilierii

din totalul de 11(unsPrezece).

Astazidata de mai sus , prin Dispozitia nr. 38013-11-2021a Primarului comunei

Coarnele Caprei, Judetul Iasi d-l primar Tibucanu Mihai , a convqcat Consiliul Local al

comunei Coarnele Caprei ,in sedinta extraordinara in luna Noierrlbtie'202l.

Consiliul Local al comunei Coarnele Caprei , Judetul Iasi are in componenta sa un

numar de 11 consilieri in functie: Apostol lon, Acasandrei Vasilq,Bologa Ioan , Chiriac

Aliodor,Florea Mihai , Gh4eorghita Aurel, Grigorescu Zoita, Gtigoras

Constantin,Hurmuzsche lon. Nitu Costica si Ciurariu Manuela.

Lu lucrarile sedinte participa fara drept de vot : Domnul Tibucanu 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-l Gheorghita Aurel , preia lucr4rile sedintei Consiliului

Local , aratand ca sedinta este statutar constituita si isi poate desf4sura lucrarile sedintei'

In continuare presedintele sedintei supune spre aprobarea Consiliului Local

urmatoarea ordine de zi::,

i. proiect de hotarare privind adoptare proces verbal sedinta din data de

3-11-2021
2. proiect de hotarare privind aprobarea cererii de finantare a devizului

generat estimati aferente proiectului de investitie ,, MQdernizare drumuri de

interes local in comuna Coarnele Caprei, Judetul lasi"
3. proiect de hotarare privind aprobarea cereri de finantare a devizului

generat estimati aferente proiectului de investitie ,,Reabilitare si modernizare

drumuri in comuna Coarnele Gaprei , Judetul lasi"



Presedintele sedintei D-l Gheorghita Aurel supune la vot ortdinea de ziprezentata.

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

punct aflat pe ordinea de zi" Proiect de Hotarare aprobare proce$ -verbal sedinta d.in data

de 3-l I -202 L ". Presedintele sedintei da cuvantul D-lui secretar c{re da citire procesului-

verbal al sedintei din data de 3-1L-2021. Dupa prezentarea -citirea procesului-verbal al

sedintei mai sus mentionate , presedintele sedintei constata ca nu [nai sunt si alte

discutii, completari sau com entarii.Pr es edintele s edi nte i s up un e vot proiectul de

hotarare mai sus mentionat .Se supune la vot. Se udoptq H'

numar de 11 votqri pentru ,

!n continuare presedintele sedintei trece la urmatorul punct aflat pq ordinea de zi 
'Proiect

de hotarare privind aprobarea cererii de finantare a devizuh5i general estimati

aferente proiectului de investitie,Modernizare drumuri de intpres local in comuna

Coarnele Caprei, Judetul Iasi'o

Presedintele sedintei da cuvantul D-lui Primar care prezinta proiQctul de hotarare mai sus

mentionat si precizeaza ca lipsa unei infrastructuri de transport in comuna Coarnele Caprei

reprezintao advarata frana in calea functionarii normale a stimula{ii activitatii economice ,

in ceea ce priveste sectoarele direct legate de infrastrucfura rutiera , precum si turismul si

transporturile de persoane si marfa , de aceea este necesar promovptea a cat mai multe

proiect de infrastructura si obtinerea de finantare pentru asigurarQa cadrului de dezvoltare

economico-sociala a comunei . . Presedintele sedintei constata cE nu mai sunt si alte

discutii si supune la vot proiectul de hotarare mai sus mentionat . Se supune la vot. Se

adopta H' nr. 10 un numar

In continuare presedintele sedintei trece la urmatorul punct aflat fue ordinea de zi ,rProiect

de hotarare privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ

aferent proiectului de investitie ooReabilitare si modernizare d]rumuri in comuna

Coarnele Caprei, Judetul Iasi" . . Presedintele sedintei de cfuvantul D'lui Pritnar

care da citire proiectului de hotarare mai sus rnentionat si arata Qa avantajele

implementarii proiectului mai sus mentionat din punct de vedere Qconomic si de mediu se

concretizeaza prin aceee ca asigura o mai buna interconexiune sl demoltarea localitatii ,

cresterea vitezei de transport , contribuie la cresterea eficientei aptivitatilor economice si



sociale . Presedintele se i constata c0 ru,t rnai sunt si alte d;

preoiectul de hotarare mai rnentionat. Se supune la vot . Se

Presedintele sed constata ca nu mai sunt si alte

si declara lucrarile sedintei inlcheiate.

Drept pentru care sa inpheiat prezentul proces-verbal.

Presedinte sedinto,

Consilier,

Gheorghita A

Data,

s-tL-2021

Gheorghita Co

fv|*

ii si supune la vot

'Hotararea nr.

-i

bleme la ordinea de zi


