ROMANIA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COARNELE CAPREI
JUDETUL IASI
TELEFON : 02327 241 1 1 F ax : 0',2327 241 1 1
Cod. Fiscal - 4541238

y1y.l

c{f din 31- os-zozz
CATRE
PREFECTURA IASI

Serviciul control acte adimistrative
Consiliul local al comunei Co?ruI€le Caprei , judetul lasi
, intrunit in sedinta extraordinara din data de 31-052022la care sunt prezenti un numar de 11
(unsprezece ) consilieri din totalul de ll(unsprezece) .
ln cadru sedintei ordinare ia fost adoptat un numar de
4(patru) hotarari , respectiv Hotararea nr. 52,53,54 si
55 care au fost adoptate cu un numar de 11
(unsprezece ) voturi pentru .

Secreta r,
C.Gheorghil

ROMANIA

AL COMUNEI COARNELE
CAPREI , JUDETUL lASl ; CUI-4547238
Telefon:0232777022; Fax:0232724777
CONSILIUL LOCAL

n/

HOTARAREA

Ur. h2

privind achizitionoreo unui mobilier necesar pentru depozitareo
Costumelor populare ole Ansomblului folcloric,,Sarbo-n Ciobanas"
Consiliul Locol al comunei Coarnele Coprei , Judetul losi.
Avand in vedere:

-referatul ReferentuluiReferentului cultuiral Plugorosu Constantin inregistrote la nr. 4074/27-052022 prin care solicita achizitionareo a unui mobilier necesor pentru depozitarea costumelor
populare ale Ansamblului Folcloric,,sorba-n Ciobonos ,, conform ofertei anexote in valoare de
8757,26|ei .
-avizulcomisilor de specialitate din codrulConsiliuluiLocalinregistrate la nr.4077 din 27-05-2022..

-proiectulde hotarore sireferotulde aprobare a primaruluiinregistrat la nr.4076 din 27-05-2022.
-prevederile Legii nr. 98/2016 privi nd achizitiile publice-octualizata.
-prevederile art. 77 alin.2 si 3 si 6, art. 12, ort. 73 din HG nr.395/2016 pentru aproborea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea controctelor de ochizitie publico
/ocord codru din Legea nr.98/2075 privind achizitiile publice.
-prevederile Ordinului ANFP nr. 287/2076 privind stobilirea formularelor stondard ale Programului
onual ol achizitiilor publice

.

Avond in vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionalo in adimistratia publica
cu modificarile si completorile ulterioare.
-prevedrile art. 729 atin.(2), lit.(d) respectiv aliniat (7) lit.(d), din Ordonanto de urgenta nr. 57/3-072019 privind Coduladimistrotiv cu modificorile sicompletorile ulterioare
tn temeiul ort. 796 alin.(l) lit.(o) din Ordonanta de tJrgenta nr. 57/2079,

.

HOTARASTE
Art, 7, Se aproba achizitionarea unui mobilier necesar pentru depozitored si postrorea costumelor

populare ole Ansamblului Folcloric ,,Sarbo-n Ciobonas" conform ofertei anexote in valoare de
8757,26 LEl.
Art.2.Cu aducereo la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineoza primorul,referentul

cultural si serviciu contabilitote..
Art. 3. tJn exemplar din prezenta hotarore se va comunica lnstitutiei Prefecturi Judetului
Iasi,persoanelor mentionate lo art. 2 si la cunostinta publico prin afisare.
Dato,

Presedinte sedinta,

37-05-2022

Pentru legalipte,

Secretar'
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ROMANIA
JUDETAL ASI
CSMUNA COARNELE CAPREI
CONSIUUL LOCAL

,41

HOTARARE Nr.lN BLO5.2O22
privind aprobarea participarii lo ,,Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de serd
in transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din
punct de vedere energetic: stalii de retncdrcare pentru vehicule electrice tn localitdyi", a
documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici ai proitectului
"InJiintare statie de reincsrcare electrica pentru vehicule electrice in Comuna Coarnele Caprei,
judetul lasi"
Consiliul Local al Comunei Coarnele Caprei, judegul lusi, tntrunit tn gedin{a ordinard tn
data de 31.05.2022;
Avdnd in vedere nota de fundamentare nr.4002/26-05-2022, intocmita de catre primarul
comunei Coarnele Caprei, judetul lasi, initiatorul proiectului de hotarare inregistrat cu
nr.4001/26-05-2022;
Avand in vedere Ordinul emis de Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor nr. 1962 din 29
octombrie 2021 pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului privind reducerea emisiilor
de gaze cu efect de sera in transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehicule de
transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reincarcare electrice in

localitati;
Ghidul de finantare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in
transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehicule de transport rutier nepoluant din
punct de vedere energetic: statii de reincarcare pentru vehicule electrice in localitati;
Avand in vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transpqrenta in adimistratia
publica.
Avand in vedere prevederile Legii nr. 544/2004 privlnd contenciosul adimistrativ , cu
modificarile si completarile ulterioare .
Avand in vedere prevederile Legii nr. 500/2002 privind finan{ele publice, cu modificdrile Si
'c
omplet dril e ult er io ar e ;
Avand in vedere prevederile Hotdrdrii Guvernului nr. 907 din 2016, privind etapele de

elaborare
ob

ie

qi

conlinutul-cadru

c tive I or /pr o i e ct e I or

al

documenta{iilor tehnico-economice

de inv e s til i i fi nan( at e din fondur i pub

aferente

Iice;

Intemeiul art. 129 alin.I qi alin.2 lit.b) qi art.I96 alin.(l) lit.a) din Ordonanla de urgenld
nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOrARASrn:
Art. I. - Se aproba participarea Comunei Coarnele Caprei, judetul lasi in Programul
reducerea emisiilor de gaze cu efect de serd tn transporturi, prin promovarea
privind
-infrastructurii

pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stalii
de reincdrcare pentruvehicule electrice in localitdli;
Art. 2. - Se aproba asigurarea Si suslinerea contribuliei financiare proprii aferentg
cheltuielilor eligibile'cat si a cheltuielilor neeligibile ale obiectivului "Infiintare statie de
reincarcare electrica pentru vehicule electrice in Comuna Coarnele Caprei, iudetul lasi";

Art. 3. -

"Infiintare statie de reincsrcare
aproba contrqctarea finanldrii obiectt
electrica pentruvekicule electriw in Comuna Coarnele
ndicatorii tehnico - economici ai
Art. 4. - Se aproba doculnentatia tehnico-econotnica
vekicule electrice in Cornuna
obiectivului "InJiintare statie de reincarcare electrica
judetul
parte integranta din prezenta
lasin, conform Anaca 7, care
Coarnele Caprei,
hotarare;
Art. 5. - Se desemneazo dl. Tibucanu Mihai - in
de Primar, sa reprezinte Comuna
Cosrnele Caprei in relatia cu autoritatea contractanta;
Art 6. - Aducerea la tndqplinire a prezentei kotdrdri$e igurd de cdtre primarul Comuna
.r^ /1 ----^:
t'Lt:r-^:.
-lt 'Tt:L-.^--^-.
itv \-uyrvt,
rTibucanu
tuut-ufru rwtrtut,
Caprei, ut.
dl.
Coarnele
Mihai;
secretarului general al Comuna
Art. 8. - Prezenta hotdr*e se comunicd, prin interml
Coarnele Caprei, tn termenul prpvdzut de lege:
Primarului Comuna Coarnele Cpprei, judelul lasi;
P r efe c tului j ude lului I as i,
Comuna Coarnele Caprei.
Se aduce la cunoStinld publicd prin afisarea la afisierul
,Se
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vv.et.t-,

PreSedinte de Sedinld,

Bologa loan

a Constantin,
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ROMANIA
fudelul lagi
CONSILIUL LOCAL AL UAT Coarnele Caprei
Codul de inregistrare fiscali : 4547238

HOTARAREA
n . .53 din 3t-05-2022
privind abrogarea prevederilor Hotararii nr. 45 din l6-05-2022 cu privire la aprobarea
proiectului , si a cheltuielilor aferente proiectului si a depuneri proiectului ,,Statie de reancarcare
pentru vehicule electrice in comuna Coarnele Caprei, judetul Iasi ,,

CONSILIUL LOCAL AL UAT COARI{ELE CAPREI, intrunit in qedirrla extraordinard in data de 3l-05-2022
Avand in vedere:
Referatul de aprobare al primarului UAT Coamele Caprei inregistrat Law.3998/26-05-2022,
Avizul cu caracter consultativ al comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local Coamele Caprei ,
judetul Iasi , inregisffat la nr. 4000/ 26-05'2022;
in baza prevederilor:
Planului Nalional de Redresare gi Rezilienfd al Romdniei aprobat de Consiliul UE (28 octombrie 202I);
Ghidului specific - condilii de accesare a fondurilor europene aferente PNRR in cadrul apelurilor de
proiecte PNRR/2022/C10, Componenta 10 - Fondul local;
art. 44, alin.1 din Legea rr. 273/2006, privind finantele publice locale, cu modificdrile 9i completiirile
ulterioare;
O.U.G. 155 din 3 septembri e 2020 privind unele masuri pentru elaborarea Planului national de redresare
si rezilienta necesar Romaniei pentru accesarea de fonduri externe rambursabile si nerambursabile in
cadrul Mecanismului de redresare si rezilienta;
O.U.G. nr. 124 din 13 decembrie 2021 privind stabilirea cadrului institutional si financiar pentru
gestionarea fondurilor europene alocate Romaniei prin Mecanismul de redresare si rezilient4 precum si
pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvemului w. 15512020 privind unele masuri
pennu elaborarea Planului national de redresare si rezilienta necesar Romaniei pentru accesarea de
ionduri externe rambursabile si nerambursabile in cadrul Mecanismului de redresare si rezilienta;
Hotararii Guvernului rr. 209 din 14 februarie 2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 12412021privind stabilirea cadrului insitutional si
financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate Romaniei prin Mecanismului de redresare si
rezilient4 pr.ruti si pentru modificarea si completrea o.U.G w. 124 din 13 septembrie 2021 privind
stabilirea cadrului institutional si financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate Romaniei prin
Mecanismului de redresare si rezilient4 precum si pentru modificarea si completarea Ordonantei de
urgenta a Guvernului nr. 155/2020 privind unele masuri pentru elaborarea Planului national de redresare
si rezilienta necesar Romaniei pentru accesarea de fonduri extome rambursabile si nerambursabile in
cadrul Mecanismului de redresare si rezilienta;
O.U.G. nr. 57 din 3 iulie 2019 privind codul administrativ;
(1), lit.
lntemeiulpro,.d.rilor art.l29,alin, l, alin. z,lit.b, alin. 6, lit. a) gi c), alin 7), lit. d).gi ale art.196 alin.

-

-

-

-

-

-

-

qi
Ordonanta de urgenll a Guvernului nr. 5712019 privind Codul administrativ, cu modificirile
completbrile ulterioare,

a), alin. 2

iin

uorAnA$rn,:

Art l.se abroga prevederile Hotararii nr. 4stl6-0s-2022privind
aferente proiectului si a deprnerii proiecturui
,,stiiie reit
comuna Coornele Caprei, Ju$etul lasi

proiectului , a cheltuielilor
pentru vehicule electrice in

,,

A"t f. Prezentahotirdre

o
o
o

o

se comunic{, prin grija secretarului comunei
primarului UAT Coarhele
Caprei;
Institutiei prefectuluiJude{ul laqi;
compartimentelor de ppecialitate din cadrul primarrei
Opiniei publice, prin qfigare.

Pregedintele de

gedi{{[
comunei
Constantin

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COARNELE
CAPREI
JUDETUL IASI
TELEFON: o.292124111 Fax : 02t2724111
Cod. Fiscat -4541219

HOTARAREA

ttr_fu

privind aprobare proces-verbal al sedintei din
data de 16-05- 2022
consiliul Local al comunei coarnele caprei, Judetur rasi
.
consiliul local al comunei coarnele caprei, judetul lasi intrunit
in sedinta
ordinara din data de 31-05-Z}z},avand in vedere:
Referatul intocmit de secretarulgeneral al comunei privind
adoptare procesverbaf de sedinta inregistrat ta nr.3996126-os-zozz
Referatulfavorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consitiului
Local
inregistrat la nr. 9997 |26-05-2022 .
legea nr.5212003 privind transparenta decizionala in adimistratia
publica.
Votulfavorabil exprimat in unanimitate de toti cei ll consilieri locali
ordonanta de urgenta nr. sTlg-o7-2019 privind codur adimistrativ.
fntemeiul art. 19G alin. 1 lit. b din ordonanta nr. s7lzo1;g,

HOTARASTE
Art. 1. Se aproba procesul-verbal at sedintei de consitiu din data de 16-

05-2022.

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

Presedinte
Consilier,
Bologa

Data. 3t-O5-2O22

Pentru leg\fitate,

ROMANIA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COARIIELE CAPREI
JUDETUL IASI
TELEFONT 0232724111 Fax : 0232724111

e-mail secretarcoarnele@yahoo.com

PROCES _ VERBAL

Incheiat astazi 3l-05-2022 in cadrul sedintei ordinare a Consiliului Local Coarnele
Caprei, judetul Iasi , la care sunt prezenti un numar dle 1l(unsprezece ) consilierii din

totalul de 1 1(unsprezece).
Astazi data de mai sus , prin Dispozitia nr.280127-05-2022 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 Il[ai-2022.

Consiliul Local al comunei Coamele Caprei , Judotul Iasi are in componenta sa un
numar de 11 consilieri in functie: Apostol fon, Acasundrei VasilerBologa

Aliodor

,

Ioan , Chiriac

Grigorescu Zoita, Grigoras Constantin,Hurmuzache lon, Nila Costica

,Ciurariu Manuela , Grigoriu Gheorghe si Florea Mihsi.
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 zial sedintei extraordinare si

A

materialelor in suport a fost adus

la cunostinta publica in termenul legal de catre domnul secretar.

Presedintele sedintei D-l Bologa

, aratandca

Ioan , preia lucrarile sedintei Consiliului Local

sedinta este statutar constituita si isi poate dpsfasura lucrarile sedintei.

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

zi:

1. Proiect de hotarare privind adoptare proces verbal sedinta din 16-05-2022.
2. Proiect de hotarare privind revocarea Hotararii nr. 45/16-05-2022 '
3. proiect de hotarare privind aprobarea participarii la Programul privind reducerea
emisiilor de gaze cu efect de sera pentru proiectul ,,lnfintare statie de reancarcare electrica
pentru vehicule etectrice in comuna Coarnele Caprei"

4. Proiect de hotarare achizitionare mobilier pentru pastrarea si depozitare costume
populare .

Presedintele sedintei D-l Bologa

Ioan supune la vot ordinea de zi prezentata.

Se

aproba in unanimitate de voturi . In continuare presedintele sedintei trece la primul punct

aflat pe ordinea de

zi: Proiect

de Hotarare aprobare proces

-verbal sedinta din data de

I6-05-2022. Presedintele sedintei da cuvantul D-lui secretar care da citire procesuluiverbal al sedintei din data de 16-05-2022. Dupa prezentwea -citirea procesului-verbal al
sedintei mai sus mentionate , presedintele sedintei constata ca nu

mai

sunt si alte

discutii, completari sau comentarii..Presedintele sedintei sapune lu vot proiectul de
hotarare msi

sus

mentionat

numar de l7 voturi Pentru

,Se supune la vot . Se adopta

Hotsrsrea nr. 52 cu un

.

pe ordinea de
!n continuare presedintele sedintei trece la urmatorul punct aflat

zi

33

Proiect de hotarare privind abrogarea Hotararii nr.45lL6-05'2022 '
presedintele sedintei da cuvantul D-lui Primar carcprezinta proiectul de hotarare mai sus
mentionat si arata ca revocarea Hotararii nr. 45116-05-2022 se face datorita faptului ca

programul
hotararea mai sus mentionata a fost adoptata fara amentiona participarea la

privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera ci a fost direct prin aprobarea
proiectului Statie de rencarcare pentru vehicule electrice . 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 Hotararea

nr. 53 cu un numar

de 11 voturi pentru

.

In contnuare presedintele sedintei trece la urmatorul punct aflat pe ordinea de z|,
la Programul privind reducerea
,,proiect de hotarare privind aprobarea participarii
emisiilor de gaze cu efect de sera pentru proiectul ,,Infintare statie de reancarcare
electrica pentru vehicule electrice in comuna Coarnele Caprei"
prsedintele sedintei da cuvantul D-lui primar carc prez\nta proiectul de hotarare mai sus
suntem intro
mentionat si arata ca investitia mai sus mentionata este este utila deoarece
sedintei
zonaizolatasi este necesara pentru vehiculele de transport rutier . Presedintele
de hotarare mai sus
constata ca nu mai sunt si alte discutii si supune |a vot proiectul

mentionat . Se supune Ia vot. Se adopta Hotararea nr. 54 cu un numar de Ll voturi

pentru.
In continuare presedintele de sedinta trece la urmatorul punct aflat pe ordinea de zi:
Proiect de hotarare achizitionare mobilier pentru p{strarea si depozitare costume
populare
Presedintele sedintei da cuvantul d-lui primar care prezifita proiectul de hotarare mai sus

mentionat

si

arata carealizarea acestei investitii este neoesara deoarece nu avem mobilier

necesar pentru pastrarea costumelor populare in bune conditii

.

Presedintele sedintei constata ca nu mai sunt si alte discqtii si supune la vot proiectul de
hotarare mai sus mentionat . Se supune la

numar de lL voturi pentru

vot.

Se adopta

Hotararea nr. 55 cu un

.

Presedintele sedintei constata ca nu mai sunt si alte probleme la ordinea de zi si declara

lucrarile sedintei incheiate

.

Drept pentru care sa incheiat prezentul proces-verbal.

Data,

3r-0s-2022

Secretar,

