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Tel/ Fax 0232/3250100 cod postal 707450
Nr. 1746 din 28 mai 2007

PROCES VERBAL
Incheiat astazi 28 mai 2007 in cadrul sedintei de consiliu local Sinesti
judetul Iasi, sedinta publica ordinara convocata de catre primarul comunei prin Dispozitia
nr.1627din 22 mai 2007:
La lucrarile sedintei participa dintre cei 13 consilieri convocati,un numar de
12 consilieri,absentand din motive personale, consilierul Ionita Ioan:
De asemenea mai participa in calitate de invitati:
-primarul comunei
Petru Holicov
-viceprimarul comunei Carcea Dumitru
Dupa efectuarea prezentei consilierilor si constatarea legalitatii
sedintei,dl.secretar M.Loghin,invita consilierii sa aleaga presedintele de sedinta,care in urma
propunerilor si votului deshis,este aleasa in unanimitate in calitate de presedinta de sedinta,
doamna consilier Grigorovici Damiana, care supune spre aprobare urmatoarea ordine de zi
propusa de catre primar:
1. -depunerea juramantului consilierului Vartic Gheorghe
2. -modifcarea Hotararii nr.23/2004 privind componenta comisiei pe
domeniu Economico-financiara,munca,protectie sociala,protectie
copii,tineret si sport
3. -proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe trimestrul al
II-lea 2007,
4. -proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public al comunei
Sinesti in domeniul privat al comunei, a suprafetei de 957,2485 ha teren
categoria pasune comunala
5. -proiect de hotarare privind stabilirea si acordarea unor sporuri la
salariu, personalului salariat din aparatul de specialitate al primarului :
6. –aprobarea acordarii unui ajutor pentru caz de deces familiei Ciocan
Petru din satul Sinesti
La ordinea de zi prezentata,dl.consilier Tomusescu Lucian,propune si discutarea situatiei
terenului din zona Cooperativei de consum Sinesti unde exista un diferend cu Piata
agroalimentara si Consumcoop.Podu Iloaiei.
-Consilierii aproba includerea in ordinea de zi a punctului de discutii propus de
catre consilierul Tomusescu Lucian, ordinea de zi avand si punctul 7.
7.-aprobarea redimensionarii suprafetei de teren atribuite Asociatiei Piata
Agroalimentara Sinesti:
-Se trece la prezentarea materialelor inscrise la ordinea de zi:
-pentru punctul nr.1 al ordinei de zi- se prezinta Sentinta civila de validare a mandatului de
consilier local, de catre instanta de judecata a Judecatoriei Iasi iar consilierul Vartic
Gheorghe depune juramantul de credinta si-l semneaza in fata presedintelui de sedinta:
-pentru punctul nr.2 al ordinei de zi: dl.secretar Mihai Loghin ,prezinta consilierilor
referatul cu privire la necesitatea adoptarii unei hotarari de completare a comisiei pe
domeniu –economico-financiara,protectie sociala,protectie copii,tineret si sport –prin
cooptarea unui consilier in locul vacant. In urma discutiilor consilierii aproba ca locul
vacant in comisiei sa fie ocupat de catre noul consilier Vartic Gheorghe.Supusa votului

deschis,consilierii aproba in unanimitate -12 voturi –PENTRU –propunerea facuta
,adoptandu-se astfel prima hotarare a sedintei.
-pentru punctul 3 al sedintei: -dl.primar Petru Holicov, prezinta consilierii expunerea de
motive justificatoare pentru rectificarea bugetului local pe trimestrul II-2007 –ca urmare a
alocarii din partea Guvernului Romaniei a sumei de 8,00 mii lei pentru finantarea
Programului de deezvoltare a infrastructurii –proiectare poduri si podete in localitatile
comunei –
Consilierii aproba in unanimitate rectificarea bugetului cu suma propusa,
adoptandu-se astfel cea de a II-a hotarare a sedintei cu 12 voturi „PENTRU”
-pentru punctul 4. al ordinei de zi: dl.primar supune spre aprobarea consilierilor trecerea
din domeniul public al comunei in domeniul privat al comunei,a suprafetei de pasune
comunala de 957 ha in vedere obtinerii de catre primaria locala a subventiilor acordate de
stat pentru terenurile agricole, subventie care va crea posibilitatea de a se amenaja si
intretine cu bani extrabugetari. Consilierii sunt de acord in unanimitate -12 voturi
„PENTRU” -cu propunerea primarului si adopta hotararea de trecere din domeniul public al
comunei in domeniul privat al comunei Sinesti a suprafetei de pasune comunala, luaandu-se
astfel cea de a III-a hotarare a sedintei:
-pentru punctul 5 al ordinei de zi: -dl.primar face cunoscut consilierilor ca exista
posibilitatea de a stimula salariatii din aparatul sau de specialitate in masura in care acestia
obtin rezultate bune in activitatea specifica fiecaruia si considera ca oamenii pot fi
determinati sa munceasca nu numai prin constrangere ci si prin stimularea lor materiala mai
ales ca personalul salariat din administratia locala are salariul foarte mic.Informeaza
consilierii ca personal a primit laude la nivel de judet pentru numarul de proiecte derulate in
cadrul comunei , comuna Sinesti situandu-se pe locul 5 in judet si vrea sa stimuleze si pe cei
care la nivel local muncesc.
-consilierul Paftala Adrian –este de parere ca stimulentele in toate institutiile care se
respecta se acorda si acestea depind de seful de institutie si intreaba daca consilierii pot
ajuta aici cu ceva pe primar?
-primarul sustine ca personal va evalua situatia concreta a fiecarui salariat, a
performantelor profesionale si in activitatatile desfasurate zilnic si va determina cuantumul
stimulentelor pentru fiecare angajat.
D-na presedinta de sedinta solicita lamuriri asupra legalitatii stimulentelor si
verifica suportul legal –respectiv ordonantele de guvern cu nr.6 si 10 din anul 2007.
Supus aprobarii,consilierii aproba in unanimitate proiectul de hotarare privind
acordarea de premii si alte stimulente salariatilor din aparatul de specialitate al primarului
comunei-obtinandu-se 12 voturi –„PENTRU”
-pentru punctul 6 al ordinei de zi: -dl.secretar M.Loghin informeaza asupra situatiei
decedatului Ciocan Valeriu care la data decesului se afla in situatia deosebita in care nu era
nici pensionar,nici somer,nici salariat ci fiind bolnav traia din mila rudelor ori altor
persoane, fapt pentru care cheltuielile ocazionate de deces au fost suportate de catre rude si
alte persoane din comuna:
-consilierul Paftala Adrian: -sustine ca nu trebuie sa judecam pe nimeni ci sa ajutam daca
putem, cunoaste situatia decedatului si este de acord ca sa se acorde un mic ajutor pentru
inmormantare..
De aceeasi parere sunt si ceilalti consilieri, care aproba in unanimitate -12 voturi
„PENTRU” acordarea unui ajutor de deces pentru familia Ciocan Petru din satul
Sinesti.adoptandu-se cea de a IV-a hotarare a sedintei:
-primarul afirma ca daca se vor acumula bani din incasari se va acorda ajutorul
solicitat.
Pentru punctul nr.7 al ordinei de zi:-dl.secretar Mihai Loghin prezinta din dosarele
sedintelor de consiliu local din anul 2004 modul de atribuire a terenului Pietii
Agroalimentare Sinesti ,modul cum s-a adoptat hotararea de atribuire si destinatia terenului
care a fost pentru realizarea si functionarea unei piete publice pentru cetatenii comunei.
Instiinteaza consilierii ca potrivit legii si vointei lor,acestia pot reveni si repune in discutie
suprafata care o considera utila pentru a fi atribuita Pietii pentru a functiona in mod normal

Consilierul Tomusescu Lucian –este de parare ca initial proiectul Piata era pentru utilitate
publica si nu pentru ce s-a realizat in prezent-crasma si magazin .Deasemenea considera ca
nu s-a aprobat 1000 m.p ci doar 700 m.p.deoarece 1000 m.p.inseamna mai mult decat
jumatate din curtea intreaga.Afirma ca nu are unde amenaja un WC. .si propune diminuarea
suprafetei de la 1000 la 650 mp. deoarece piata nu functioneaza ci doar un bar si un
magazin mixt, unitati care aduc profit si ca unitatea -Cooperativa Podu Iloaiei plateste iar
Piata nu.
Paftala Adrian –consilier sat Sinesti –este de acord cu revizuirea hotararii deoarece consiliul
local nu a atribuit terenul pentru crasma ci pentru o piata sa se serveasca toti cetatenii
comunei iar in prezent s-a facut cu totul altceva.Propune sa se masoare si sa limiteze terenul
pentru piata iar restul sa reintre in proprietatea primariei.
Perdeica Petronela-consilier sat Sinesti –face cunoscut ca si dansa a fost pacalita de d-na
Chilcos Elena care a inscris-o in grupul initial pentru proiectul cu piata dar dupa ce a primit
banii aceasta a refacut grupul si a scos-o .Nu este de acord cu atribuirea terenului pentru
crasma ci pentru piata.
-primarul comunei, considera ca se poate adopta o hotarare de principiu prin care sa se
stabileasca terenul ce trebuie sa-l foloseasca piata, sa se stabileasca o cale de acces pentru a
se putea folosi normal atat de catre piata cat si de Cooperativa, urmand ca restul
problemelor legate de piata, sa faca obiectul unor alte discutii .Considera ca trebuie sa se
masoare si sa se faca o schita cu terenul Pietii.
-In urma discutiilor,presedintele de sedinta supune la vot propunerea privind
redimensionarea suprafetei de teren atribuite Pietii Agroalimentare Miorita obtinandu-se
urmatorul rezultat: 11 voturi „PENTRU” si o abtinere .-luandu-se astfel cea de a V-a
hotarare a sedintei:
-In continuare ca punct diverse,iau cuvantul consilierii:
Paftala Adrian –consilier sat Sinesti –felicita pe consilierul Vartic Gheorghe din satul
Bocnita care se intereseaza de problemele cetatenilor din sat si in special cu tiganii: .
-primarul comunei dl.petru Holicov –de asemenea apreciaza ca dl.Vartic se implica mai mult
ca fostul delegat satesc, implicare care este atat in interesul nostru cat si al satului.
Apostol Constantin –consilier sat Stornesti –considera ca pentru a se stopa actiunile celor de
la Crucea,ar trebui interventia jandarmeriei.
-primarul comunei de asemenea considera ca trebuie facut ceva deoarece nemultumirile
provocate cetatenilor, sunt foarte mari.
Epuizandu-se problemele de discutie, doamna presedinta de sedinta, multumeste de
participare tuturor si declara inchise lucrarile sedintei;
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces – verbal.
PRESEDINTE DE SEDINTA
Consilier
Damiana Grigorovici
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