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PROCES. VERBAL
-lncheiat astazi30 mai2017 in cadrulsedintei publice ordinare a
Consiliului local al comunei Sinesti judetul lasi,
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-Consiliul Local al comunei Sinegti a fost convocat in conformitate cu art.39 alin,1 din Legea nr.21512001 penlru
gedintaordinarddindatade 3005.20'l 7 prin Dispozifiaprimarului comunei Sinegti nr.99din 23.05.2017
-Notificarea convocarii consilierilor s-a fdcut prin Invitalia nr.2490 din 24.05.2017,
-Publicitatea ordinei de zi a gedin{ei s-a realizat prin Publicatia nr. 9 din data de 24.05.2017 prin afiqare la
avizierul primdriei locale
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^^''ltei ordinare a Consiliului local din data de 30 mai 2017 sunt conduse de cdtre doamna
qt|g \rEutl
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consilier Grigorovici Damiana conform HCL nr, 401 ,2017.

- Lucr6rile sedinlei au inceput la ora 8,11 la gedinla participE potrivit listei de prezentd sub semnaturd, 10
consilieri dintre cei 13 consilieri convocati care compun consiliul local comunal, absentdnd din motive personale consilierii,
Radu Constantin. Pricoo loan si Tomusescu Lucian.
De asemenea mai participi in calitate de invitati
- secretaiul comunei dl.Nancy Loghrn
- delegatul sdiesc al satului Osoi respectiv dl. Ciornei Neculai
-Dup5 constatarea prezentei consilierilor si a legalitatii sedintei, se trece la ordinea de zi,
- D-nul secretar Loghin N. se adreseaza domnului presedinte pentru a puncta cateva informatii ce intereseaza
consilierii inainte de inceperea dezbaterilor.
Pentru inceput d-nul secretar informeaza consilierii ca sa aiba in atentie pregatirea declaratiilor de avere si a celor
de interese pentru a putea fi depuse si inregistrate pana la finele termenului limita de 15 iunie 2017 si evitarea situatiilor de
transmitere tardiva a acesiora si a eventualelor amenzi. Sunt informati consilierii ca pot accesa vechile declaratii online pe
site-ul ANI de unde pot descarca si formularele necesare sau pot solicita de la secretariatul primariei pentru orice fel de alte
nelamuriri.
Apoi, d-nul secretar se adreseaza domnului Carcea Dumitru, presedinte ales a prezida lucrarile consiliulur pentru
acest trimestru informandu-l ca intrucat a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Legea nr.87120'1 7 prin care se aduc o
serie de modificari la Legea nr.16112003 care reglementeaza si situatiile de incompatibilitate pentru alesii locali Potrivit
noilor precizari, calitatea de consilier local este incompatibila cu functia de viceprimar dar fara a se arata cu exactitate care
este obligatia persoanei aflata intr-o asemenea situatie. Astfel, pentru a se evita orice neajuns pana la lamurirea exacta din
punct de vedere juridic a acestei noi situatii create si primirea unor puncte de vedere oficiale care sa aduca clarificari in acest
sens este recomandabil ca pentru dezbaterile sedintei de fata sa fie ales un alt presedinte iar domnul Carcea Dumitru,
viceprimarul comunei sa se abtina de la vot.
Domnul consilier Carcea Dumitru accepta aceasta solutie de compromis fara nici un fel de problema si se
adreseaza consilierilor sa faca propuneri in acest sens. Consilierii propun ca sa fie desemnata ca presedinte de sedinta d-na
consilier Grigorovici Damiana care oricum ar fi urmat a fi desemnata pentru urmatoarea perioada, respectiv lunile iunieaugust 2017. Propunerea este facuta si sustinuta de catre toti consilierii prezenti.
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-aprobarea alegerii presedintelui de sedinta pentru lucrarile
Consiliului local din data de 30.05.2017.
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voturi "PENTRU" si 1 vot "ABTINERE"
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ordinea de

lucrarile Consiliului Local din data de 30.05.2017. Consilierii aprobE cu 9
acest punct, rezultand Hotararea nr.4012017.

zi

prezentatd,

voturi "PENTRU" si 1 vot "ABTlNERE"

la

consiliu local din data de 1 1 .05.2017.
a) -prezentarea documentelor: dl.secretar supune aprobdrii P-V ale gedinlei ordinare de consiliu din data de11 mai
2017.

b)

-dezbateri: Nu sunt obieclii asupra conlinutului sau redactarii procesului verbal. Comisiile pe domenii prezinta avizele
favorabile pentru adoptarea proiectului de hotarare. Cu un numar de 9 voturi "PENTRU " si 1 vot "ABTINERE"
consilierii aprobd prin hotdrdre insugirea procesului verbal prezentat, adoptandu-se astfel Hotararea nr.4112017.

acces la informa[tile de interes public la nivelul autoritdlilor administraliei publice locale din UAT.Sinegtijudelul laSi
a) -prezentarea documentelor: d-nul secretar Loghin N. prezinta consilierilor proiectul de hotarare si da citire rapoftului
sdu de specialitate unde sunt aratate motivele si invocate argumentele de ordin juridic in sustinerea proiectului
propus. Comisiile pe domenii prezinta avizele favorabile pentru adoptarea proiectului de hotarare.
b) -dezbateri: Nu sunt obiectii ori amendamente la acest proiect. Cu un numar de 9 voturi "PENTRU " si 1 vot
"ABTINERE" consilierii aprobi prin hotdrdreproiectul in forma prezentatd, adoptandu-se astfel Hotararea nr.4212017.
.
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pentru punctul 4 al ordinei de zi : -proiecl de hotunre privi.nd: Iinstituirea unei taxe speciale reprezentand
costul seruiciilor de copiere in cazul in care soilcitarea de informalii potrivit Legii nr.544/2001 implica
realizarea de copiide pe documente.
a) -prezentarea documentelor:; d-nul secretar Loghin N. prezinta consilierilor proiectul de hotarare si expunerea de

motive aflata in suportul acestuia. Comisiile pe domenii prezinta avizele favorabile pentru adoptarea proiectului de hotarare,
b) -dezbateri: Nu sunt obiec[ii ori amendamente la acest proiect. Cu un numar de 9 voturi "PENTRU " si 1 vot
"ABTINERE" consilierii aprobd prin hotdrdreproiectul in forma prezentatd, adoptandu-se astfel Hotarareanr.43l20l7.
Ordinea de zi fiind epuizatS, presedintele intreaba consilierii daca mai sunt si alte proiecte de prezentat sau probleme de
adus la cunostinta Consiliului.
Domnul Ciornei Neculai, delegatul satesc pentru satul Osoi in Consiliul local doreste sa prezinte cateva aspecte
legate de lucrarile de pietruire care tocmai s-au incheiat pe raza satului Osoi, Acesta spune ca:
- "au iesit tot felul de disculii, la cine a ajuns piatra si la cine nu" pe diferite ulite din sat;
- " ar trebui pietruiti inca un numar de aproximativ 1 ,5 km de drum si refacute Ltn numar de 7 podele" pentru ca sa fie finalizata
aceasta problema a drumurilor din satul Osoi; D-nul primar intervine si spune ca: "sd vedem ce bani sunf gi sd se finalizeze ca
sa nu maifie discutii";
- delegatul satesc Ciornei N.: "lucrarea facuta, tot ce s-a facut cu pietruirea a iesit foafte bine"
- consilier Margineanu R. : "intradevar, a iegit supe/',
- primar: "vom apela la Consiliul Judetean sd vedem ce bani mai primim gi sa finalizam lucrarea; am decis sd facem mai pu[in
dar de calitate, sd nu imprastiem cantitatea de piatra pesfe tof si sa iasd mai prost calitativ; probabil din august vom putea sa
finalizdm",
- consilier Atasiei V.: "pe islaz in Bocni[a au intrat unii romi cu oile si ar fi bine sa delimitam islazul cumva ca sa nu mai intre"
- primar: "va ruga pe d-na Angela (cadastrist) sd mearga la fata locului sa delimiteze"
- consilier Sdrghe G., "nu se respecfd sub nici o forma islazul de catre unele persoane; l-au batut pe Vasile Grosu pe drum"
- primar: "cei care ar trebui sd rezolve problema sunt persoanele care au luat prin contract acest islaz; primaria nu poate sd
interuina in nici un fel atat timp cat voi vd administrati; va trebui sa faceti ce trebuie; puteti ca din banii luati din subventie sa va

platilt pazd".
- delegatul satesc Ciornei N.: 'si /a noi esfe la fel, aceeasi situatie",
Consilierii nemaiavdnd si alte probleme de adus in discutie, dl, presedinte al gedinlei multumeste de participare
tuturor gi declard inchise lucrarile sedintei. Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces- verbal.

PRESEDINTE DE SEDINTA

SECRETAR
. Nancy Loghin

Anexe:

1.
2.
3.
4.
5.

-Dispozi{ia primarului comunei Sinegti nr. 9912017
-Publicatia nr.912017
-lmvitatia la gedinta a cosilierilor
-Situatia prezentei la sedintd a consilierilor (tabelul nominal cu semndturile consilierilor)
-Modul de votare a hotararilor ( 4 liste pr:ivind modul individual de exercitare a votului pentru fiecare
hotirare adoptatd, confirmat prin semndturd de fiecare consilier)
.

