ROMANIA
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Nr. 75 din 6 ianuarie 2016

PROC.ES . VERBAL
-Incheiat astazi 6 ianuarie 2A17 fu cq.drul sedinlei Consiliului local al comunei Sinesti
judehrl lasi, sedinld publicd ordinard convocatd prin DisBozilia nr. 413 ditt 30;l2' 2016 a Primarului
comunei SineSti:
- Lucrdrile sedinlei au inceput la orq 8, I 0 la Sedintd participanel I 0 consilieri dintre cei I 3
consilieri convocali care compun consiliul locctl comunctl,qbsentdnd din ntotive personale consilierii:
Paftala Adrian, Prisacariu Cristinel si Paftald loan -Pattl.
De asenteneq mai participd tn calitcrte de invitqti :
- secretarul comunei dl.Nancy Loghin

-

consilier -cu atribulii de contabil , TomuSescu Octaviqn
delegatul sdtesc al salului Osoi, dl, Ciornei Neculqi
-Dupd constatqreq prezentei consilierilor si a legalitatii sedintei, se trece lq ordinea de zi
-D-nul consilier Atasiei Vasile preSedintele de Eedintrd supune spre aprobare urmdtozreq
ordine de zi:

l.'sprobitea Procesului

verbat ole Sedinlei tle consiliu ordinard din

19

decembrie 201 6,

2. -trcoperiret deJinitivd a deficitalui secliunii de dezvoltsre u bugetului local pe anul 2016
din excedentul bugelului local,
inil i at or -primar ul c omunei
-Consilierii aprobd cu unctnitnitate de voturi l0 voturi PENTRU" ordinea de zi prezentatd
primul punct al ordinei ele zi -dl,secretar supune aprobdrii P-V ale $edinlei ordinare de
pentru
consiliu clin data cle I9 decembrie 20I 6. Nu sunt obieclii qsupra conlinutr.lui Si redactarii proceselor
verbale

-Cu Lmanimitate I0 voturi PENTRU -consilierii aprobd
verbal prezentat,

prin hotdrare insuSirea procesului

-pentru panctul 2 al ortlinei de zi dl. Contabil TomuSescu Octavian dd citire documentatiei in
suportul proiectului de hotarare.
-Comisiile pe domenii prezinta avizelefavorabile pentru adoptarea proiectului de hotqrare,
-I''lu sunt obieclii ori qmendamente la acest proiect.
-Supus lq vot deschis proiectul prezentctt este aprobat tn unanitnitate -10 voturi ,,PENTRU "'
Domnul Ciornei N. Intreaba, adresandu-se catre viceprimarul comunei cand se ridicd gunoiul
menajer cle la tomberoanele aflate pe razq satului Osoi. Domnul Carcea D., viceprimarul comunei
raspunde ca gunoiul s-q luat si se ridicd periodic de catrefirmq contractata pentru qceste servicii.
-Ordinea de zi Jiind epuizatd, eonsilierii nemaiavdnd si alte probleme de adus in disculie, d-nul
presedinte al Sedinlei multumeste de participare tuturor Si declard inchise lucrarile sedinlei
-Drept pentru cqre s-a incheiat prezentul proces- verbal.
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