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PROCES - VERBAL
- Incheiat astazi 26 aprilie 2007 in sedinta de consiliu local Sinesti judetul Iasi,
sedinta publica ordinara, convocata de catre primarul comunei Sinesti prin Dispozitia
nr.1594 din 20 aprilie 2007:
- La lucrarile sedintei,participa dintre cei 13 consilieri convocati care formeaza
Consiliul local Sinesti, un numar de 12 consilieri, absentand din motive personale,consilierul
Carp Mihai.
- La lucrarile sedintei, mai participa in calitate de invitati:
• -Petru Holicov
-primarul comunei,
• -Carcea Dumitru
-viceprimarul comunei,
• -Romanesu Gabriel
-agent sef adjunct- Politia Sinesti
-Dupa constatarea prezentei consilierilor si a legalitatii sedintei,consilierii aleg
prin vot deschis si in unanimitate ca presedinte de sedinta pe consilierul Ciornei Neculai care
supune atentiei si aprobarii, urmatoarea ordine de zi propusa de catre primar:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

–Proiect de hotarare privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier
local al domnului Carp Mihai –ca efect al aplicarii art.9 alin.2 lit.”d” din Legea
nr.393/2004 si declararea ca vacant al locului de consilier ca reprezentant al
Partidului Conservator
–initiator : -primarul comunei,
–Proiect de hotarare privind aprobarea participarii Consiliului local Sinesti, la
Asociatia Serviciilor de Apa Canal a judetului Iasi,
-initiator:-primarul comunei
–Proiect de hotarare privind stabilirea modalitatii de organizare a pazei bunurilor
publice si ale cetatenilor comunei, potrivit Legii nr.333/2003:
-initiator: - primarul comunei,
–Proiect de hotarare privind infiintarea unui Centru de zi in cadrul comunei Sinesti
pentru asigurarea de servicii sociale copiilor din familii cu risc social:
-initiator: -primarul comunei,
–Proiect de hotarare privind instituirea si acordarea unor burse in conditiile Legii
nr.129/2006 , pentru sustinerea pregatirii profesionale a personalului necalificat din
aparatul de specialitate al primarului,precum si pentru alte profesii necesare bunei
desfasurari a vietii economice si sociale la nivelul comunei:
-initiator: -primarul comunei,
–Solutionarea cererii adresate de catre familia Adamache Gheorghe din satul si
comuna Sinesti,care propun scoaterea spre concesionare public a localului fostei Case
a Tineretului in vederea refacerii si darii in folosinta pentru activitati cultural-artistice
si de agrement.

-Dl.primar Petru Holicov, intervine si propune consilierilor sa mai inscrie pe
ordinea de zi si o problema neprevazuta de la convocarea consiliului local si anume
acordarea unui ajutor familiei Benta Ioan care a suferit mari daune in gospodarie ca urmare
a incendiului care i-a mistuit grajdul , furajele si animalele aflate in interior,precum si
aprobarea achizitionarii unei masini PSI.cu sprijin de la Consiliul judetean Iasi:
-Consilierii aproba in unanimitate includerea in ordinea de zi a sedintei ,a
propunerii primarului si sunt de acord cu acordarea unui ajutor banesc de urgenta familiei
Benta Ioan.
-Supusa la vot deschis,ordinea de zi asa cum a fost completata, este aprobata
in unanimitate de catre consilieri:
-pentru primul punct al ordinei de zi: dl.primar prezinta referatul cu situatia consilierului
Carp Mihai care absentand de la mai mult de 3 sedinte de consiliu –consecutive,i-a incetat de
drept calitatea de consilier potrivit Statutului alesilor locali si urmeaza ca prin hotarare,

consiliul local sa ia act de aceasta incetare si de vacantarea locului de consilier local a unui
reprezentant al partidului de pe a carui lista fost inscris consilierul Carp Mihai:
Dl.secretar Mihai Loghin prezinta situatia candidatilor de consilieri depusa la
alegerile locale din anul 2004 de catre Partidul Conservator,pentru ca domnii consilieri sa
observe situatia supleantului imediat urmator care poate sa fie validat consilier local in locul
domnului Carp Mihai.
Supus votului plenului, consiliul local adopta in unanimitate -12 voturi „PENTRU”
hotararea prin care se ia act de incetarea calitatii de consilier local a domnului Carp Mihai
si vacantarea unui post de consilier ca reprezentant al Partidului Conservator, adptandu-se
astfel prima hotarare a sedintei:
-pentru al doilea punct al ordinei de zi: dl. primar prezinta consilierilor necesitatea
participarii Consiliului local Sinesti la Asociatia Serviciilor de Apa Canal a judetului Iasi,
asociatie cu personalitate juridica infiintata de mai multe consilii locale din judetul Iasi, in
vederea realizarii unor proiecte de dezvoltare de interes zonal ori local, care este insa si o
conditie preliminara pentru aprobarea proiectelor regionale:
Consilierii sunt intrutotul de acord cu propunerile primarului si aproba in
unanimitate -12 voturi-„PENTRU” –participarea la Asociatia serviciilor de Apa Canal a
judetului Iasi, impunernicind primarul comunei sa demareze perfectarea documentelor de
asociere potrivit Statutului acestei asociatii:-adopptandu-se astfel cea de a doua hotarare a
sedintei:
-pentru punctul trei al ordinei de zi-dl.viceprimar Dumitru Carcea –prezinta consilierilor
modalitatea de organizare si functionare a pazei bunurilor publice si ale cetatenilor,potrivit
dispozitiilor Legii nr.333/2003 cat si hotararii locuitorilor rezultate in urma discutiilor
purtate in sedintele organizate pe sate:
La acest punct,iau cuvantul consilierii;
-Grigorovici Damiana –consilier sat Sinesti - doreste sa stie cat se plateste pentru o noapte
de paza pentru cel care nu poate presta paza.
-viceprimarul da raspuns: 20-30 lei in functie de sezon-vara-iarna
-Apostol Constantin –consilier sat Stornesti –face referire la faptul ca din cauza numarului
mic de persoane care au obligatia sa faca paza,la satele mai mici ale comunei, le vine randul
mai des celor care sunt ramasi in comuna si cum se poate proceda?
-viceprimarul da raspuns ca dupa calculele sale, la satul Bocnita din cauza
numarului mai mic de familii si persoane cu oblkigatii de paza, le vine randul la 45 de zile.
-primarul comunei,intervine si afirma ca ar fi fost mai usor sa se angajeze paznici
platiti dar acestora trebuie sa le platim salariul minim stabilit de catre Guvern si angajarea
trebuie facuta cu carnet de munca -,iar bani nu sunt si apoi legea precizeaza clar ca paza se
face prin rotatie.
Perdeica-Discultu Petronela-consilier sat Sinesti –vrea sa stie daca paza se face in tor
judetul si daca firmele private trebuie sa fie pazite tot de persoanele obligate la paza:
-viceprimarul comunei, raspunde ca nu numai in tot judetul se face paza dar in
intreaga tara, iar firmele private isi asigura singure paza, paznicii obstesti au in
supraveghere un sector de paza stabilit prin planul de paza intocmit de catre politia locala
insa au in atentie tot sectorul nu in mod special aceste firme.
-secretarul M.Loghin –face precizari cu privire la categoriile de persoane care
trebuie sa presteze paza si la cele care ar trebui exceptate, cum ar fi-personalul voluntar din
serviciul situatiilor de urgenta, persoanele bolnave cronic posesoare de acte medicale cat si
cele care sunt in evidentele politiei locale ca avand probleme de conduita civica-toate aceste
categorii sunt inscrise in liste anexa la proiectul de hotarare.iar listele se pot reactualiza in
functie de necesitate si situatia concreta a unor persoane.
Supus votului plenului consiliului, consilierii aproba in unanimitate -12 voturi
„PENTRU” proiectul de hotarare prezentat si modalitatea de paza propusa.
-pentru punctul patru al ordinei de zi: -dl.primar P.Holicov informeaza consilierii ca este
posibil ca in comuna sa se infiinteze un centru de zi pentru prestatii sociale copiilor proveniti
din familii defavorizate social ori cu risc de abandon fapt pentru care este necesar punerea la

dispozitie a unui spatiu adecvat pentru derularea acestui proiect mai ales ca la nivel de judet
au fost aprobate doar 4 asemenea centre.
Propune ca spatiu sa fie folosit localul Scolii vechi din satul Stornesti,care
urmeaza a fi amenajat si mobilat pentru derularea proiectului.Face cunoscut de asemenea ca
din anul 2008 urmeaza ca toate cheltuielile materiale si de personal pentru centru, sa fie
suportate de la bugetul local.
Consilierii sunt intrutotul deacord cu demararea proiectului propus de catre
primar si sustin infiintarea centrului de zi:
Doamna Grigorovici Damiana –consilier si director Scoala Sinesti, are rezerve
in amenajarea centrului de zi in localul Scolii vechi Stornesti, deoarece i se schimba
destinatia spatiului si poate sa aiba probleme din partea Inspectoratului scolar judetean Iasi,
mai ales ca in acest local functioneaza si Gradinita Stornesti:
-primarul asigura ca sala pentru gradinita nu este afectata dar se poate
realiza alaturi un local nou pentru aceasta:
-Supus la vot deschis,consilierii aproba cu 11 voturi „PENTRU” si o
„abtinere” –Grigorovici Damiana –proiectul de infiintare a Centrului de zi,adoptandu-se
astfel cea de a patra hotarare a sedintei:
-pentru punctul cinci al ordinei de zi: -dl.primar supune atentiei consilierilor dispozitiile
Legii nr.129/2006 care instituie burse pentru sustinerea pregatirii de specialitate a
salariatilor din aparatul de specialitate al primarului dar si pentru alte posturi nominalizate
sau necesare care sunt necesare „pentru buna desfasurare a vietii economice si sociale a
comunei” Face referire la situatia asistentilor sociali care in cazul cand nu se califica,
servciul nou infiintat se poate desfiiinta .
-dl.secretar M.Loghin –de asemenea face cunoscut ca este necesar ca aparatul de
specialitate al primarului sa aiba functionari calificati si dealtfel la nivelul comunei trebuie
sa se sustina persoanele care se incadreaza in dispozitiile legii pentru a se specializa.
Personal face eforturi pentru a termina facultatea de administratie publica pentru aceleasi
considerente iar potrivit legii,se incadreaza in dispozitiile ei.
Iau cuvantul consilierii:
Apostol Constantin –consilier sat Stornesti: -considera ca daca legea prevede acest drept ,
este de acord in principiu cu aprobarea acordarii de burse.
Grigorovici Damiana –consilier sat Sinesti –intreaba daca pot primi burse si alte categorii
de salariati nu numai de la primarie –de la scoala de exemplu?
-primarul comunei –prezinta dispozitiile legii si considera ca li se pot acorda si
altor salariati din comuna:
Paftala Adrian –consilier sat Sinesti –de asemenea se declara in principiu de acord cu
acordarea burselor.
Tomusescu Lucian –consilier sat Sinesti –este de parere ca daca se acorda burse, sa se
acorde unor persoane tinere care doresc sa lucreze in aceste posturi.
Abaza Dumitru –consilier sat Sinesti,de asemenea este de acord cu acordarea burselor,
primarul comunei,sa analizeze si sa prezinte situatia persoanelor care se incadreaza in lege.
-Supus aprobarii consilierilor, acestia aproba cu unanimitate de voturi -12
voturi”PENTRU” proiectul de hotarare cu privire la acordarea burselor de specializare,
luandu-se astfel cea de a cincea hotarare a sedintei:
-pentru punctul sase al ordinei de zi: -dl.secretar prezinta cererea doamnei Adamache Livia
din satul Sinesti care propune Consiliului local scoaterea spre concesionare public a
localului fostei Case a tineretului, pentru amenajare si utilizarea ei pentru activitati culturalartistice cat si pentru sala de petreceri pentru evenimente familiale.
Consilierii considera ca fiind foarte buna propunerea primita:
Paftala Adrian –consilier sat Sinesti –este dee acord, fiind un lucru bun pentru comuna,
Abaza Dumitru –consilier sat Sinesti,de asemenea este de acord sa se concesioneze localul in
loc sa se autodemoleze.
Ciornei Neculai –consilier sat Osoi, intreaba daca si altcineva interesat poate participa la
licitatie?

-primarul raspunde ca da, licitatia fiind publica si poate participa oricine iar cine va
oferi mai mult poate sa castige:
Supusa la vot deschis, consilierii aproba in unanimitate propunerea primita prin
scrisoarea doamnei Adamache Livia, executivul primariei putand demara documentatia
necesara dosarului de concesionare si de organizare a licitatiei de concesionare pentru a fi
prezentate spre aprobare consiliului local:
In continuare dl.consilier Tomusescu Lucian doreste sa faca cunoscut consiliului
local, situatia terenului atribuit Pietei Agroalimentare Sinesti, afirmand ca doamna Chilcos
Elena nu ar fi trebuit sa primeasca 1000 m.p.ci mai putin fapt pentru care doreste sa se
reanalizeze situatia asociatiei care are in prezent cu totul alt obiect de activitate decat cel
initial.
Consilierii hotarasc pentru viitoarea sedinta sa se prezinte pentru analizare, situatia
Pietii Agroalimentare .
Epuizandu-se problemele de analiza si luarile de cuvant,presedintele de sedinta,
multumeste pentru participare tuturor si declara inchise lucrarile sedintei:
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal:

PRESEDINTE DE SEDINTA
Consilier: Neculai Ciornei

SECRETAR
Mihai Loghin

