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Nr. 1580 din 28.03. 2017

PROC"ES VERBAL
-Incheiqt astazi 28 nrurlie 2017 tn cadrul ,sedinfei Consiliului local al comu.nei Sinesti
judetul lasi, sedinld publicd extrqordinqrd convocatd prin Dispozilia nh 56 din l7 murtie 201 7 a
Primqrulu i comunei SineSti :
- Lucrdrile sedintrei au inceput la ora 8,12, la Sedinld participd ll consilieri din cei I 3
consilieri convocali cqre compun consiliul local comunal, ctbsentdnd din motive personale consilierii:
Prisqcariu Cristinel si Pricop Ioan.
- De ssemenea mai participd in calitate de invitati : secretarul comunei dLN. Loghin, d-nul
TomuSescu
O.
contabilul primqriei, d-nul M. Loghin consilierul personal al primaruh.ti Si delegatul
sdtesc al satului Osoi, d-nul. Ciornei Neculai.
-Dupd constatareq prezentei consilierilor si a legalitatii sedintei, se trece lq ordinea de zi.
-D-nul consilier Carcea Dumitru, preSedintele de qedintrd, supune spre aprobare
urmdtoareq ordine de zi:
1, -aprobareaprocesuluiverbslil;edinleideconsiliulocaldindata de16.03.2017
2, - aprobarea bugelului de venitari Si cheltuieli pe anul 2017; comunq Sinesti, jud. Iasi2'
3, - aprobareu Actului adilional nr. 19 lu Contrsctul tle delegare a gestiunii servicii,lor publice de
fillmentare cu apa si cle canalizure nr, 48/2009 incheiat intre Asoclalia Regionald a Serviciilor de

Apd Canal IaSi.- ARSACIS pl

S. C.

4. - aprobarea Raportului primarului

APAVITAL S.A.
comunei Sinesli, judelul lasi privind activitatsa economico-

socittlii Si de mediu pe anul2016;

- inil iator -p rimaru I co munei
-Consilierii aprobd cu unanimitate de voturi 11 voturi PENTRU" ordineq de zi prezentatd,
- pentru primul punct al ordinei (le zi -dl.secretar supune aprobdrii P-V ale Sedinlei ordinq.re de consiliu
din data de I6 martie 2017. Nu su.nt obieclii asuprq conlinutului sau redactarii procesului verb(tl,
Cu unanimitate I I voturi PENTRU -consilierii aprobd prin hotdrdre insuEirea proce,sului verbal prezentat,
-pentu puttclul 2 sl ordinei de zL-d-nul contabil prezintd proiectul de hotarare si dd citire
raportului squ de specialitate prezentand toqte sumele cefac obiectul proiectului de buget pe cele doua
sectiuni, functionare Si dezvoltare. Comisiile pe donenii prezinta avizelefavorabile adoptarii
proiectului de hotqrare. Nu sunt adresqte intrebdri, formulate obieclii sau alte propuneri lq acest
proiect. Supus la. vot deschis proiectul prezentat este aprobat in unanimitate -l I voturi ,,PENTRU"'
-pentru punctul 3 al ofdinei4e zi- d-nul secretar prezintd proiectul de hotarere si
informeaza consiliul asuprq continutului Actului aditional nr. l9 supuse spre aprobare. Nu sunt
obieclii ori qmendqmente lq acest proiect. Supus Iqvot deschis proiectul prezenlat este aprobat in

unqnimitate -I 1 voluri,,PENTRU".

-pentru punctul 4 sl ordinei de zi -d-nul M. Loghin, consilier personal al primarului se
adreseaza consilierilar prezentqnd importanta si sediul materiei pentru raportul activitdlii primarului.
Mai departe precizeaza ca deSi aufost informeti toti salariqtii din compartimentelefunctionale qle
institutiei nu toti qu prezentat rapoartele de qctivitate pentru comportimentul (activitatea distinctd) pe
care o gestioneaza, motiv pentru care raportul primqrului in cqre se regdseqte activitateq intregii
institutrii mai trebuie completat, Domnul secretql inmqneqza domnului consilier person.al uhiruele
rapoarte de activitate primite cu doqr cqtevq minute inainte de inceperea Sedintei. Domnul primar se
qdreseqzq consilului spunand cq in cel mqi scurt timp raportul primarului vafi completat si dertnftivat
urmqnd afi inmanat in copie.fiecdrui cctnsil.ier locql. Consilierii tnurmurd aprobativ. Se supune lavot
Si e,ste aprobat in unanimitate proiectul de hotarare de la acest punct al ordinii de zi cu ll voturi
,,PENTRU".
-d-nq consilier Grigorovici D, spune ca doreSte sd in/brmeze asupra necesitdtrii urgentdrii
de la acoperisul Scolii din sqtul Sinegti din motivul cq daca incep niste ploi situatia este
problematicit intrucat va ploua efectiv in scoala;
-d-nul primar spune cq in mqxim o lund de zile vor incepe l.ucrdrile iar lq momentul acesta nu
se poate face nici o reparalie din motiv ce nu avem voie safacem nici o intervenlie ce modificd

lucrdrilor

lucrarile efectiv prevazute pen.lru proiect;
-d-na consilier Crigorovici D. mai spune cd a dorit doar sdfacd cunoscutd situatia Si ca in
nici un cqz scoala nu poate sa mai treacd peste o iarnd,'
-d-nul primar raspunde cd ,, oricum Scolile vor fi o prioritate a guvernului si din cctte d inteles
se pqre cq nu avem nici autorizalie sanitard pentru qceasta scoald",'
- d-nul consilier Paftald A, Intervine si zice cq ,,sperdm doar sd nu se depdseqscd termenul,
doar atuncifiind intradevqr o problemd". (Discutie incheiata pentru acectstd problemd.)
- d-nul consilier Sirghe G. intreaba primqrul ,,De ce loturile cu destinalia de construire case
pentru familiile tinere care nu au pamqnt sunt numai pe satele SineSti s i StorneSti? "

-d-nul primar raspunde cd nu Stie, Si deocamdatd este vorba de loturile stabilite $i identificate
pand acum;
- d-nul consilier personal M, Loghin intervine Si explicd prezentand domnilor consilieri
conditiile prevqzute de lege pentru acoldarea acestor loturi cu destinatia de construire de locuintre de
catrefamiliile tinere cqre nu au avut si nu au teren,
.Ordinea de zifiind epuizqtd, consilierii nemaicNdnd si alte probleme de adus in disculie,'d-nul.
presedinte al Sedin\ei multumeste de participare tuturor qi declard inchise lucrarile sedinlei
-Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces- verbal.
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