PROC.ES . VERBAL
-Incheiat astazi 26 ianuarie 2017 in cadnil sedinlei Consiliului local al comunei Si.nesti
judetul Iasi, sedinld publicd ordinard convocatd prin Dispozilia nr. 5 din20,01"2017 q Primarului
comunei SineSti:

- Lucrdrile sedinlei au tnceput lq ora 8,05 la +'edinld participand ] I consilieri dintre cei I 3
consilieri convocali care compun consiliul local comunal,absentdnd din motive personale consilierii
Mdrginearut Rozica si TomuSescu Lucian.
De asemenea mai participd in calilate de invitati :
- D-na lecob iristina inlocuitorul secretarului comunei
- delegatul sdtesc ql satului Osoi, dl. Ciornei Neculcti
-Dupd constatarea prezentei consilierilor si a legalitatii sedintei, se trece lq ordinea de zi.
-D-nul consilier Atasiei Vasile, preSedintele de Sedinld supune spre aprobare Lrntdtoarect
ordine de zi:
l,-aproboreu Frocesului verbal ale Sedinlei de consiliu ordinard, din 06 ianuarie 2017,
2. -acoperirea deJinitivti u deJicitului secliuilli de dezvollare a bugetului local pe unul 2016
din excedentul bugetului local.
inil i at o r -p rimnrul co mune i
Domnul Primar solicita introduceree pe ordinea de zi a incii unui numar de 5(cinci) proiecte de
hotarqre, toate vizctnd aprobarea indicatorilor trehnico-economici aferenti unor proiecte mai vechi, ca
urmare a modificarilor intervenite in legislatie si referitoare la TVA si bineintele a interesului inediqt de
afi inaintate cererile de obtinere afinantarii pentru respeclivele proiecte, aJirmand ca,,sperdm ca
dintre toqte acesteq sa obtina finanSare macar u.nul".
Consilierii aprobd cu unanimitctte de voturi I I voturi PENTRU" noua ordinea de zi prezentatd,
Se incep discutiile de dezbqtere a proiectelor incluse, astfel:
- pentru purtctul nr.lul ordinei de zi-dl.secretar supune aprobdrii P-V qle Sedinlei ordinare de
consiliu din data de 06 iqnuqrie 2017. Nu sunl obieclii qsupra conlinutului Si redactarii procesttlui
verbal. Cu unonimitate I I voturi PENTRU -consilierii aprobd prin hotdrare insuSirea procesului
verbal prezenlat,
-penlru punctul 2 ul ordinei de zi d-nul presedinte prezinta proiectul de hotarare sustinand ca in
urma unor modificari ale legislatiei, invocate si arqtate in expunearea de motive si proiectul de
hotarare, se modifica tqxa dqtorqtafondului de mediu pentru deseuri, rezultand astfel adaugarea unei
sume cqlculate la 28 de lei pentru m.etrul cub de deseuri,
Comisiile pe domenii prezinta avizele.favorabile pentru adoptarea proiectului de hotarare. Nu
sunt obiec[ii ori amendamente lq qcest proiect.-Supus Iqvot deschis proiectul prezentqt este aprobat in
unanimitute -I I voluri ,,PENTRa ".
-penftu punctul 3 sl ordinei de zi- d-nul presedinte prezinta proiectul de hotarare privind
aprobarea indicqtorilor tehnico-economici privind proiectul de alimentare cu apd, Prezintd
consilierilor proiectul de hotarare arcttand cq trebuiesc actuqlizati acesti indicetori invedereq
depunerii dosorului de soliciture pentru obtinerea finantarii, Aceqsta trebuie ,facutd cqt mei urgent
intrucctt se termina termenul de depunere q acestor solicitqri. Consilierii sunt intru totul de acord si
afirrua cct doresc cq solicitqrea sa qiba sLtcces. Comisiile pe domenii prezinta avizelefavorabile pentru
adoptarea proiectului de hr-ttqrqre. Nu sunt obiectrii ori amendamente la acest proiect.-Supus la vot
deschis proiectul prezentat este aprobat in unqnimitqte -l I voluri ,,PENTRU ""
- d-na consilier Grigorovici D, Spune ca toqte proiectele sunt ca si aprobate in unqnimitate
intrucat sunt in interesnl comunei si mai doreste, adresctndu-se domnului primar ca si Scoala Sinesti sa
fie inclusa intr-un proiect de modernizare, reabilitare;
- d-nul cons, Paftald A. Spune ca trebuie gasitd o posibilitate si pentru Scoala Sinesti;
-d-nul Primqr spune ca nlt a qvut de qles intre o scoqla si qlla si an.ul trecut in decembrie s-a
aprobat pentru Scoqlct Osoi iar din bugetul local nu ne permitem nici plata iluminatului public.

- d-nuL primar spune ca toate aceste 5 proiecte carora le trebuie actualizati indicatorii economici
sunt proiecte maivechi si aceqsta actualizare este mai nxult oformalitate pentru procedura de
depunere a dosqrelor in vederea finantarii ;

- d-nul primar mai spttne ca vis-a-vis de proiectul de alimentare cu apa, Apavital a demarat
proceduri de reqlizare alimentare cu qpq numai satul. Sinesti si ca s-a solicitat din partea noastra a se
include si satul Stornesti;

-pentru punctul 4 sl ordinei de 7i- d-nrtl presedinte r prezinta proiectul de hotarare privind
aprobarea indicatorilor tehnico-econontici privind proiectul de modernizale d unor drumuri de interes
local, Este prezentat pe scurt proiectul de hotarare consilierilor. Comisiile pe domenii prezinta avizele
favorabile pentru adoptalea proiectului de hotarare, Nu sunt obiecyii ori amendamente la acest
proiect,-Supus la vot deschis proiectul prezentat este aprobat in unanimitate -I I voturi ,,PENTRU ".
-pentru punctul 5 sl ordinei de zi- d-nul presedinte prezinta proiectul de hotarare privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de modernizare si extindere a sistemului de
iluminat public stradal din comuna Sinesti, Este prezen.tat pe scurt proiectul de hotarare consilierilor.
Comisiile pe domenii prezinta avizelefavorabile pentru adoptarea proiectu.lui de hotarare. Nu sunt
obieclii ori amendantente la acest proiect.-Supus lavot deschis proiectul prezentqt este aprobat in
unanimitqte -l I voturi ,,PENTRU ",
-penttu punctul 6 al orclinei de zi- d-nul presedinte prezinta proiectul de hotarare privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul de construire pulforat, rezeryd de apd
potabild si retele exterioare in vederea obtinerii avizului de sanatate publica pentru Scoala cu 4 clase
din satul Bocni|a, comuna Sinesti. Este prezentat pe scurt proiectul de hotarare si consilierilor.
Comisiile pe domenii prezinta avizele fa.vorabile pentru adoptarea proiechtlui de hotarare. Nu sunt
obiec[ii ori amendamente la acest proiect.-Supu.s la vot deschis proiectul prezentdt este aprobat in
unanimitate -1 1 voturi,,PENTRa ",
-penttu punctul 7 al ordinei tle ai- d-nul presedinte prezinta proiectul de hotarare privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind proiectul pentru reabilitare corp Scoala si
extindere cu grupttri sanitare, scoala Stornesti, comuna Sinesti. Este prezentat pe scurt proiectul de
hotarare si consilierilor. Comisiile pe domenii prezinta avizelefavorabile pentru adoptarea proiectului
de hotarare. Nu sunt obiec|ii ori amendamente la acest proiect.-Supu.s la vot deschis proiectul
prezentat este aprobat in unanimitate -11 voturi ,,PENTRU ".
- spune d-nul primar ca se vaface o expertiza si sa nu se maifaca un etaj, si ce se aproba acum
este cota de inflatie, nu sunt proiecte noi, eleJiind de anul trecut si doar aprobam indicatorii tehnici si
economici;
-Ordinea de zi fiind epuizatd, consilierii nemaiavdnd si alte probleme de adus in discutrie, d-nul
presedinte al Sedinlei multumeste de participare tuturor Si declard inchise lucrarile sedinlei
-Drept pentru care s-a tncheiat prezentul proces- verbal.
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