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PROCES-VERBAL

incheiat in data de 15.02.2021 cu ocazia desfEgur6ri gedinlei extraordinare a Consiliului

In conformitate cu prevederile art. 133 alin. 4 din OUG nr. 57 12019, privind
Codul Administrativ, Consiliul local al comunei Ceplenila se intruneqte in qedin{6
extraordinar[ in data de 15 februarie, ora 14.00 la convocarea primarului comunei
Ceplenif a nr. 63 0 I | 2.02.2021 9i conform Dispozif ie i nr . 7 5 I 12.02.2021 .

Convocarea primarului s-a fdcut prin intermediul secretarului general al comunei
Ceplenila in data de 12.02.2021. Odat[ cu notificarea convoclrii, au fost puse la
dispozi{ia domnilor consilieri locali qi materialele inscrise in ordinea de zi, cu invitalia de
a depune amendamente, dupd caz. Documentul de convocare cuprinde data, ora gi locul
desflqurdrii gedinfei, proiectul ordinii de zi, materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi,
modalitatea prin care sunt puse la dispozi{ia domnilor consilieri locali, indicarea
comisiilor de specialitate cdrora le-au fost transmise spre avizare proiectele de hotirdri qi
invitafia de a formula qi depune amendamente asupra proiectelor de hotdr6re.

Proiectul ordinii de zi a fost adus la cunoqtinfa locuitorilor comunei prin afiqarea
Dispoziliei rrr. 7 5112.02.2021.

Se face prezenta gi se constatdcd, din totalul de 13 consilieri ai Consiliului Local
Ceplenifa, sunt prezenti 10 consilieri, 3 consilieri invoifi, conform semndturilor pe
convocator. Potrivit art. 137, al 1 din OUG nr 57 I 2019 privind Codul Administrativ,
qedinfa este legal constituitI.



La gedinta Consiliului Local participa dl. primar - Laiu Dumitru gi doamna
Pislariu Geanina, secretarul general al comunei Ceplenifa. Secretarul comunei aratd cd
qedinfa a fost convocatd prin Dispozitia Primarului rr. 75112.02.2021 gi este legal
constituitd fiind prezenfi l0 consilieri. Convocarea consilierilor locali s-a fEcut prin
intermediul adreselor electronice.

D-l preqedinte de qedinfi BEJENARIU VASILE aratd cd ar fi recomandat ca
materialele qedinfei sE cuprindl qi procesul verbal al gedinlei precedente, astfel incdt
domnii consilieri sd poatd sd-l studieze in timp util.

D-l primar subliniaz[ ca prioritar analiza fondului problemelor gi nu a formei
acestora care, de fapt, este indeplinit6.

Ca de fiecare dat6, conform prevederilor art. 138, al. 15 din OUG rc 57 I 2019
privind Codul Administrativ, in debutul gedin{ei secretarul general al UAT Ceplenila
supune la vot procesul verbal al qedin{ei precedente (din data de 19.01 .2021) pus la
dispozilia domnilor consilieri locali in timp util, prin toate mijloacele: fizic la dosarul
gedin{ei precedente, pe site-ul institu{iei qi pe adresa de mail a d-lor consilieri locali,
care se aprobl in unanimitate.

D-l preqedinte de qedin{[ BEJENARIU VASILE d[ citire proiectului ordinii de zi,pe
care il supune la vot:

l.Emiterea de hotirdri.

- proiectul de hotirire nr. 612021 privind avizarea propunerilor Comunei

Cepleni{a pentru Programul de transport public jude{ean de persoane prin curse regulate,

coordonat de Consiliul Judelean Iaqi in cooperare cu consiliile locale - COMISIA 1,

COMISIA 3;

- proiectul de hotlr0re nr. 7t2021 privind rezilierea contractelor de inchiriere
piqune- COMISIA 1, COMISIA2, COMISIA 3;

- proiectul de hotlrf,re nr. 812021privind revocarea Hotdr6rii Consiliului local
Ceplenila nr. 14412020 privind privind completarea Nomenclatorului stradal al comunei

Ceplenila,- COMISIA 1, COMISIA2, COMISIA 3;

- proiectul de hotir6re nr. 912021privind rcactualizarea indicatorilor tehnico-

economici aferenti obiectivului de investitie "Reabilitare si consolidare Gradinita cu
progrom normal Ceplenita, comuna Ceplenita, judetut lasi - Corp Vechi", ca ufinare

incheierii contractelor de achizitie publica- COMISIA 1, COMISIA2, COMISIA 3;



Pentru proiectele de hotSrdri inscrise pe ordinea de zi, s-a transmis invitalia de a
formula qi depune amendamente, dupd caz.

Initiatorul proiectelor de hotlrdre este dl LAIU DUMITRU - primarul comunei

CEPLENITA.

2. Diverse.

Se aprobl ordinea de zi in unanimitate. D-l pregedinte trece la pct. 1 de pe ordinea
de zi: Emiterea de hotdrdri.

- proiectul de hotirire nr. 612021 privind avizarea propunerilor Comunei

Ceplenifa pentru Programul de transport public judefean de persoane prin curse regulate,

coordonat de Consiliul Judefean Iaqi in cooperare cu consiliile local. Se supune la vot qi

se aprob[ in unanimitate;

- proiectul de hotirire nr. 712021 privind rezilierea contractelor de inchiriere
p6gune. Se supune la vot gi se aprobi in unanimitate;

- proiectul de hotir0re nr. 812021privind revocarea Hot[rdrii Consiliului local
Cepleni{a nr. 14412020 privind privind completarea Nomenclatorului stradal al comunei

Ceplenila. Se supune la vot qi se aprobd in unanimitate;

- proiectul de hotirflre nr. 912021 privind rcactualizarea indicatorilor tehnico-

economici aferenti obiectivului de investitie "Reabilitare si consolidare Grodinita cu
program normal Ceplenita, comuna Ceplenita, judetul Iasi - Corp Vechi", ca urnare
incheierii contractelor de achizitie publica. Se supune la vot gi se aprobd cu 9 voturi
pentru qi 1 ablinere (d-l Bejenariu Vasile).

Se trece la Diverse, intrebiri, interpel[ri, propuneri ale consilierilor locali

Domnul pregedinte declari inchise lucrdrile qedinfei consiliului local.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces - verbal.
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