ROMANIA
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Nr. 1099 tlirt 06.03.2017

PROC.ES VERBAL
-lncheiqt qslazi 06 mqrtie 2017 in cadrul sedintrei Consiliului local al comunei Sinesti
judetul Iasi, sedinld publicd ordinqrd convocatd prin Dispozilia nr.4I clin 0l mnftie 2017 a
Pr

imarul.ui c omune i

S ineS t i :

-Luudrilesedinleiauinceputlaorq8,l5, lasedin\d participdl0consilieridintre cei I3
consilieri convocali care compun consiliul local comunal,absentdnd din motive personale consilierii:
Mdrgineanu. Rozica, Prisacariu Cristinel si Paftqld Ioan Paul,
- De asemenea mai participd in calitate de invitctti : secretarul comunei dl.Nancy Loghin si
delegatul sdtesc al satului Osoi, d-nul. Ciornei Neculai.
-Dupd constatareq prezentei consilieril.or si a legalitatii sedintei, se trece la ordinea de zi
-D-nul consilier Atasiei Vasile, preSedintele de Sedinld supune spre aprobare urmiitoqrea
ordine de zi:
1, - aprobaren procesului verbsl

2.

al

$edinlei de consiliu local dln dsts de 24.02.2017

aprobuen actuttlizarii indicatorilor lehnico-economici ai proiectului de ,,Modernizare drumuri locale
ht coruunu Slaesti, jud. Iasi"
3. - optobsres indicutorilor tehnico-ecortomici ai proiectului sl cofinuntarea de catre consiliul locnl u
proiectului ,,Construire si dotare dispensar umun in sat Sinesti, contuno Sinesti, iud. Iasi"
4.
- aprobarea indicutorilor tehnico-economici si cofinanturea de cutre consiliul local a proiectwlui

-

,,Reubititue, extinclere si etujare Scoals cu clasele

I-Vil

,,Veniamin Costuche" din comuna Sinesti, sttl Sinestl,

jud. Iusi"

-

inili

at

or -p r imar u I

co

mun ei

-Consilierii aprobd cu unanimitqte de voturi l0 voturi PENTRU" ordinea de zi prezentatd,
- pentru primul punct al ordinei tle z.i -dl.secretqr supune aprobdrii P-V ale Sedinlei ordinare de consiliu
dindatade24februarie20lT. J,,lusun.tohiecliiasupra con[inululuisauredactariiprocesulttiverbal,
-Cu unanimitate l0 voturi PENTR1 consilierii aprobd prin hotdrdre insuSirea procesuluiverbal prezentat
-pentra punctul 2 al ortlinei de zi : d-nul. Primar prezintd proiectul de hotarare privind
actualizarea indicqtorilor tehnico-economici ai proiectului de ,,Modernizqre drumuri locale in coruuna
Sinesti, jud. Iasi", si informeaza consilierii asupra oportunitirtii acestuiq. Spune domnul Primar ca ,, a
fost pregatita documentatia pentru obtinereafinantarii prin A,F.LR. " si cq maine dimineata va pleca
le Bucuresti cxt aceasta documentatie pentru toate cele trei proiecte supuse dezb(lterii in sedinta de
astazi. Consilierii apreciaza pozitiv acest demers si sunt de parere ca succesul obtineriifinantarii
pentru oricare dintre proiectele ce se vor depune reprezinta un bene/icitr pentru contunitqte. Comisiile
pe domenii prezinta avizelefavorabile adoptarii proiectului de hotqrare, Nu sunt.formulate obieclii sau
propuse amendamente la acest proiect, Supus lavot deschis proiectul prezentat este aprobat in
unqnimit

at e

-

I 0 votu ri,, PE NTRU ".

-pentru punctul 3 al ordinei de zi- d-nul Primar prezintd proiectuL de hotarqre privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici si cofinantarea de catre Consiliul local pentru proiectul
,,Construire si dotare dispensar uman in sqt Sinesti, comuna Sinesti, jud. Ia,si". D-nul Primar spune cct
pentru aceste proiecte trebuie aprobati indicqtorii tehnico-economici actualizati in urma modiJicarilor
survenite lq cota de TVA care s-ct .schimbat de lq I9% la 20%, restul detaliilor proiectelor rqmanand
eceleasi. Comisiile pe domenii prezinta avizele favorabile adoptarii proiectului de hotarare. Mcti
spune d-nul Primar ca studiu de fezabilitate pentru construireq unui dispensar nou in comuna aJost
intocmit in anul 2007 si trebuie depus de ulgentq spre /inantare dqt diind oportunitatea momentului
prezent cand se inregistreaza lq M,D,R,A.P. astfel de proiecte in vederea finqnrarii viitoare. Nu sunt
obieclii ori amendamente la acest proiect, Supus lqvot deschis proiectul prezentqt este aprobat in
unanimitctt e - I 0 volu ri,, P E NTRa ",
-pentru punctul 4 sl ordinei de zi -d-nul Printar prezintd proiectul de hotarare privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici si cofinanlarea de catre Consiliul local pentru proiectul
,,Reabilitare, extindere si etajare Scoala cu clqsele I-|/II ,,Veniamin Costache" in comuna Sinesti, sat
Sinesti. iud, Iasi",

-Nu sunt obiec\ii ori amendamente la ctcest proiect.
-Supus la vot deschis pr.oiectul prezentat este aprobat in unanimitat.e -10 voturi ,,PENTRU
-Ordinea de zi fiind epuizatd, consilierii nemaiavdnd si alte probleme de adus tn disculie, d-na,
presedintd a Sedinlei multumeste de participare tuturor Si declard inchise lucrarile sedinlei
-Drept pentru cqre s-a tncheiat prezeniul proces- verbal.
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