
COARNELE CAPREICONSILIUL LOCAL AL
JUDETIJL IASI

TELEFON: 0232724111 Fax z

God. Fiscal -45fi1238

Nr. 6472 din 27-09-2022

CATRE
PREFECTURA IASI

Serviciul control acte dimristrative

Consiliul local al cPmunei arnele Caprei , iudet

, intrunit in sedinta extrao

2022la care sunt Prezenti

inara din data de 27

n numar de 10 (zece

consilieri din totaf ul de 11 zecr:) . In cadru sedin

extraordinare a fost ado un numar de 1(una

hotarari , resPectiv Hota a nr. 80 care au fost

adoptate cu un nqmar de (zrece ) voturi Pe

Secretar,
C.Gheo

I lasi



ROMANIA

UL LOCAL AL COMI]NEI

ARIIELE CAPREI

JUDETUL IA$I

Nr. 6281 din 25-O9-2fJ22

co VOCATOR
Avand in vedere Prevederile

Fc6hvoacdi gedinta extraordinara al comunei

Coaineie Caprei, in data de 27-09'2022 ora g.00oo, ziua Marti , in sala de gedinti a Local , a consilierilor

locali cu urmatoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotarare Privind luarii in adimistrare a terenului aferent investitiei peoiectului pentru circulatia

bicicletelor in comuna Coarnele
componenta 1 O-Fondul local.

Judetul lASl' in cadrul Planului National de Redresare si al Romaniei ,

SE CONVOACA GONSILIERII:

INVITATII :

Partid/Formafiu
ne/

Independent



privind aprobarea luarii
,,Amenajare pentru ci
in cadrul Planului National

CONSILIUL LOCAL AL UA
27.09.2022.
Avand in vedere:

Referatul de aprobare al Pri
Raportul compartimentului
inregistrat la nr. 6305 /2

Avizul cu caracter consu
Caprei, judetul Iasi inregi

inbazaprevederilor:
- Planului Na{ional de

202r);
Ghidului specific - condifii
de proiecte PNRW2022/C I
art. 44, alin. 1 din
completdrile ulterioare;
O.U.G. 155 din 3 sePtem

redresare si rezilienta
nerambursabile in cadrul

O.U.G. nr.I24 din 13

gestionarea fondurilor
precum si pentru modi
privind unele masuri
Romaniei pentru
Mecanismului de redresare

Hotararii Guvemului nr.

aplicare a prevederilor O

cadrului insitutional sr

Mecanismului de

124 din 13 septembrie
gestionarea fondurilor
precum si pentru modi

CONSILI
Codul

ROMANIA
fudelul Iagi

L LOCAL AL UAT Coarrnele CaPrei

inregistrare fiscali: 454t238

HOTARARBA
nr. F0 din27-o9t-2022

administrare a terenului aferen investitiei
bicicletelor in comuna Coarnele Caprei, judeful

Redresare qi Rezilien{d al Romdniei, COMPONENT
Fondul local

Coarnele Caprei, iintrunit in qedinfa extraordi

i UAT inregistrat la m. 627 6125 -09 -2022,

de resort din cadrul aparatului de specialitate din
2022
iv al comisiilor de sprecialitate din cadrul consiliului

la nr. 627 9 din 25 -09 -2022;

gi Rezilienfd al Romdniei aprobat de Consiliul

accesare a fonduril,or europene aferente PNRR in

, Componenta 10 - Fondul local;

nr. 27312006, privind finanfele publice locale, cu

2020 privind unele masuri pentru elaborarea Plan

Romaniei pentru accesarea de fonduri externe

ismului de redresare si rezilienta;

2021 privind stabilirea cadrului institutional si

alocate Romaniei prin Mecanismul de

si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernu
elaborarea Planului national de redresare si

de fonduri externe rambursabile si nerambu

si rezilienta;
din 14 februarie 20i22 pentru aprobarea Normelor

antei de Urgenta a Guvernului nr. 12412021

ar pentru gestionarea fondurilor europene alocate

si rezilienta, precum si pentru modificarea si comp

I privind stabilirea cadrului institutional si fi
alocate Romaniei prin Mecanismului de

si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernu
elaborarea Planul'ui national de redresare si reprivind unele masuri Pen

lenta necesar

t0-

in data de

ului UAT

I Coarnele

(28 octombrie

apelurilor

ficdrile gi

national de

nanciar pentru

si rezilienta,
i nr. 15512020
lienta necesar
ile in cadrul

logice de

ind stabilirea
Romaniei prin

O.U.G nr.
ar pentru

si rezilienta,
i m. 155/2020



Art.Z.

de fonduri externer rambursabile si

Mecanismului de redresare i rezilienta;

Hotararea Consiliului nr. 16 privind insusitea inventarului domeniului pub

Coarnele Caprei, judetuI , rcactualizat, cu mod, i fi cari I e si comp letari I e

9 privind codul admirristrativ;O.U.G. nr.57 din 3 iulie 20

in temeiul prevederilor art. 129, al n. 1, alin.z,ht.b, alin.6, lit. a) qi c), alin 7)' lit. d)

alin. (1), lit. a), alin.2 din de urgenld a Guvernului nt. 5712019 privind Codul

cu modificdrile qi comPletdrile ul

HOTARA$T'E:

Art.l. Se aprob[ solicitarea privi
respectiv a zonei de Pro
Caprei, km 18+000 - I

proiectului,,Amenaj are
Redresare gi Rezilienld al Romdniei, COin cadrul Planului National

local:

Dreptul de administrare
si pentru perioada de

l imobilului va fi solicitat atat pentru perioada de i
ilitate a proiectului, respectiv pentru o perioada mi

la frnalizar ea proi e ctu lui.

Art. 3. Aducerea la indePlinire a

comunei Coarnele CaPrei, j
prezentei hotarari se asigura de catre dl Tibucanu

Art.4. Prezentahotdrdre se com prin grija secretarului comunei Coarnele Caprei

Primarului UAT rnele Caprei;

Institutiei i judelul Iaqi;

Compartimentelor specialitate din cadnrl Primariei Coarnele Caprei;

afi$are.Opiniei publice, pri

Pre$edintele de Contrasemneaz6:

Consi

preluarea in administrare a imobilului aflat in propr

ie a sectorului de drum judetean DJ 281D - intra

0, partea stanga si partea dreapta, in vederea

circulafia bicicletelor in comuna Coarnele Caprei

o

a

a

o

omunel

cadrul

ic al comunei

i ale art. 196
administrativ,

statului,
ilan Coarnele
implementarii
judeful IA$I"
A 10 - Fondul

primarul



AL COMUNEI COARNELE CAPREI

724lll Faxz 0232724111

CONSILIUL

TELEFON:
e-mail sec

comunei Coarnele C i, Judetul Iasi d-l primar Tibucanu Mi

-V RB

Incheiat astazi 2 -09-2022 in cadrul sedintei ex a Consiliului

Local Coarnele CaPrei judetul Iasi , la rcare sunt prezetti un n de lo(zece )

consilierii din totalul 1 1(unsprezece).

Astazi data de i sus , prin Disipozitia nr. 378125-A9-2 a Primarului

a convocat

Consiliul Local al co unei Coarnele CaPrei ,in sedinta ex

Consiliul Local comunei CoarnLele Caprei , Judetul Iasi

componenta sa un nu de 10 consilie;ri in functie: Apostol I' Acasandrei

Vasile,Bologa foan , Aliodor , Grigorescu Zoita,

ConstantinrHurm

Mihai.

Ion, Nita Co'stica ,Ciurariu Man si Florea

Lu lucrarile sedi te partici pa fata drept de vot : Domnul ibucanu Mihai-

primarul comunei , ita Constarntin - secretarul comun si Fantanaru

Constantin - delegat

Proiectul ordini de zial sedintei extraordinare si a materi lelor in suport

a fost adus la cunosti ta publica in termenul legal de catre do I secretar.

Presedintele intei D-na Grigorescu Zoita , lucrarile

sedintei Consiliului , atatand ca sedinta este statutar co

poate desfasura lu ile sedintei.

ituita si isi



Gri

In continuare P intele sedinl;ei supune spre aproba

Local urmatoarea o ine de zi :

Proiect de hotarare Pri luarii in adirnistratie a terenului

proiectului "Amenai, pentru circulatia bicicletelor in comuna

Judetul lasi " in I Planului National de Redresare si Rezi

'MPONENTA I }-Fondul local.

Presedintele sedi tei D-na Grigorescu Zoita supune la

prezentata. Se aPr in unanimitate de voturi . In conti

sedinte trece la punctul I aflat pe ordinea de zi

Presedintele sedintei cuvantul D-luiL Primar care ptezinta

hotarare mai sus menti

Consiliul Judetean are

adimistrare a terenului

si arata ca datorita faPtului ca in

ta de consiliu si trebuie sa aProbe

aferent investitiei proiectului mai sus

si urgenta aProbarii i sedinta extraordinaru a proiectului de ho

mentionat . Presedin le sedintei consl;ata ca nu mai sunt si al

de hotarare mai sus mentionatsupune la vot Proiectu

Presedintele sedintei stata ca nu mai sunt si alte discutii si

proiectul de hotarare

Hotararea nr. 80 cu

Presedintele sedintei

declara lucrarile sedi

sus mentionall . Se suPune la vot '

n numar de L0 voturi Pentru:

nstata ca nu ma,i sunt si alte probleme

Drept pentru sa inchei at prezentul proces-verbal'

DaIa,

Consilier, 27 -09-2022

Secretar,

Gheorghita

incheiate.

Presedinte sedinta '

Consiliului

investitiei
Caprei,

al Romaniei

ordinea de zi
presedintele

iectul de

de 29-09-2022

uarea ln

tionat de aceea

mal sus

discutii si

ne la vot

adopta

ordinea de zi si


