ROMANIA
CONSILIUL LOCAL al COMUNEI SINESTI
JUDETUL IASI
Tel/fax :0232-325L00 cod postal 707450
Nr, 3714 din24.08,2077

PROCES. VERBAL
-lncheiat astazi 24 august 2017 in cadrul sedin{ei publice ordinare
Consiliului local al comunei Sinesti iudetul lasl,
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-Consiliul Local al comunei Sinegti a fost convocat in conformitate cu art.39 alin,1 din Legea nr.21512001 pentru
qedin{a ordinard din data de 24.08.2017 prin Dispozitia primaruluicomuneiSinegti nr.171din 11.08.2017
-Notificarea convocdrii consilierilor s-a fdcut prin Invitatia nr. 3555 din 11.08.2017,
-Publicitatea ordinei dezia gedintei s-a reallzat prin Publicatia nr. 11 din data de 11,08.2017 prin afiqare la
avizierul primariei locale
-Lucrdrile gedintei ordinare a Conslliului local din data de 24 august 20'1 7 sunt conduse de cdtre domnul
consilier lacob Gheorghiti Bebi conform HCL nr.51 din 15.06.2017.

- Lucr6rile sedintei au inceput la ora 8,06 la gedinli participand potrivit listei de prezen{5 sub semnaturd, un numar
de 10 consilieri dintre cei '1 3 consilieri convocati care compun Consiliul local comunal, absentdnd din motive personale
consilierii:
Mdrgineanu Rozica, Paftala loan Paul gi Pricop Mihaela.
De asemenea mai participd in calitate de invitati:
- d-nul Petru Holicov, Primarul comunel
- d-nul Nancy Loghin, secretarul comunel
- d-nul Octavian Tomugescu, contabil in aparatul de specialitate al primarului
- delegatul satesc al satului Osoi, respectiv d-nul Ciornei Neculai
Dupa constatarea prezentei consilierilor si a legalitatii sedintei, se trece la ordinea de zi.
- d-nul secretar N. Loghin se adreseaza domnului presedinte pentru o scurta interventie inainte de a se da citire ordinii de zi
propuse pentru sedinld; presedintele de sedinld acorda cuvantul;
-d-nul secretar so adreseaza d-lui prlmar aratand ca pentru punctul inclus pe ordinea de zi conform dispozitiei de convocare
care se referd la scoaterea din functiune si casare a unor bLtnLtri din domeniul pivat al comunei nu au fost depuse toate
materialele ce constituie supo(ul proiectului de hotarare motiv pentru care nu se poate adopta o hotarare in conditii legale
pentru aceasta iar daca totugi se va aproba, aceasta nu va fi semnatd de catre secretar, acesta aratand motivat toate
cauzele si motivele in raportul sau;
- d-nul primar raspunde ca dupa ce se vor intocmi toate documentele din suportul de hotarare in conditiile si conform
procedurilor cerute de lege proiectul va fi repus in altd sedintd viitoare gi prin urmare inlelege sa-l retragd de pe ordinea de
zti
- in continuare d-nul primar mai solicita introducerea pe ordinea de zi a incd unui punct pentru care sunt intocmite proiectul

de hotarare si materialele suport ale acestuia, anume: stabilirea programului de audiente acordate de catre consilierii locali
precum gi informarea consilierilor asupra a continutului unui fax constand intr-o adresd venitd din partea Primariei Podu
lloaiei pe care o inmaneaza secretarului,
- dupa consemnarea celor aratate mai sus d-nul consilier lacob Gheorghi!6 Bebi pregedintele de gedintd supune spre
aprobare urmdtoarea ordine de zi.
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Demwtireo proieclului de ltolarare, a rtportului sutt
i trfor mrr ii carc fo ce o b i e cl u I dezb ater i i /u nq I izei
- proiecl cle ltolurure lrivi.ncl:
-aprobarea procesului verbal al gedintei de consiliu local
din data de 27.07.2017
-,proi.cct de ltoturure

2

privirtd:

Prezenlllor,tl
avizului din purleo
comisiei/lor rle

Prezentalor

snecinli.lnle

-consi/ierii

-secretar

-pnmar

-secreEr

-Paftala Adrian
-Carcea Dumitru

-pnmar

-secretar

-Pafta/a Adrian
-Carcea Dumrtru

-aprobarea modiflcdrilor la Contractul de delegare a
gestiunii serviciului publlc de alimentare cu apd 9i de
canalizare nr. 4812009, incheiat intre Asociatia Regionald
a Serviciilor de Api Canal lagi- ARSACIS 9i SC APAVITAL
Actul aditional nr.20

-proiecl de lrolarare pri.vittd:
3

In.i.tialor

/respottsubil de
iulocmiren
docunrcnlului

-aprobarea modificdrilor la Contractul de delegare a
gestiunil serviciului public de alimentare cu ap6 gi de
canalizare nr. 48/2009, incheiat intre Asociatia Regionald a
de Apd Canal lagi- ARSACIS 9i SC APAVITAL SA prin

Actul aditional nr,2'1

-pnmar

-pilmar

sinte gratuite Scolii Osoi
uat in corPul imobilului

4
Centru de zi sat Osoi;

-Droiect de hoturnre nilvind:
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-Grigorovici

-prmar

--aorobarea contului de executie a bugetului local pe
semestrul | 2017;

J

-proiect de hotnrnre ofivind:
- stabilirea programului de audiente acordate de cdtre

-Paftala Adrian
-Carcea Dumitru

-contabil

Damiana
-Paftala Adrian

-Grigorovici
Damiana

-pnmar

-pnmar

consilierii locali
-alte infbrmuri:
- propunere de scoaterea din funcliune a unor bunurilor
mobile mijloace fixe si obiecte de inventar aflate in
vederea casdrii si valorificdrii;
-adresa orimita de la Primaria Podu iloaiei prin care se
solicita sprijin financiar pentru EPA SMURD Podu lloaiei
-aOres'a rrr. t tO6131 .07.2017 din partea Scolii Gimnaziale
Stornesti catre catre Consiliul local Sinesti cu solicitarea
asigurarii sumei de 12,137 lei necesard platii cadrelor
didactice care vor suplini cadrele selectionate pentru

-Paftala Adrian
-Carcea Dumitru

-pnmar
-contabil

-secretar
-Cons.

Grigorovici
Damiana

oroiectul Erasmus;

Consilierii aprobd cu unanimitate de voturi 10

voturi "PENTRU" ordinea de zi prezentatd'

de hotorarc privittd:
consiliu localdin data de 27.07'2017'
p-v ale gedinlei ordinare de consiliu din data de 27 iulie 2017. Nu sunt obiec[ii asupra

'&'

-pentru primul punct al ordinei dezi: -proiect
-Aprobarea

pro"estiGfi4 al gedinleide

-dl.secretar rrprn" "pioOaiii
verbal
conlinutului qi redactarii procesului
,,pENTRU " -consilierii aprobd prin hotdrare insugirea procesului verbal prezentat,
-Cu unanimitut"lO u5trri
adootandu-se astfel Hotararea nr.5612017 '

privind: aprobarea modificdrilor la Contractul de delegare
r.48/200g,incheiatintreAsocia[raRegionaldaServiciilor
al nr.20:
nerea de motive a primarului si proiectul de hotarare'
conlinutului proiectului propus
t prezentat, adoptandu-se astfel Hotararea nr'5712017 '

eprivind:aprobareamodificdrilorlaContractuldedelegarea
ir. 4S/200g, incheiat intre Asocialia Regionald a serviciilor de
nal nr.21 ;
raportul sau de specialitate si proiectul de hotarare

tul prezentat, adoptandu-se astfel Hotararea nr'5812017

din satul Osoi;

ore

privittd: - transmiterea temporard in

lui

Centru de

zi sat

folosit't[d gratuit

Osoi;

'

\-'

obieclii ori amendamente la acest pl'olect.

Nu sunt ludri de cuvant,
cu 10 voturi ,, PENTRU" , devenind
Dezbaterli Supus la uot O"rct''tis proiectul pr,ezentat este aprobat in unanimitate

Hotlrarea nr'5912017.
..
-pentru punctul 5 al ordinei de zi -proiect de hotorn|e privind: - aprobarea contului de executie

a bugetultti local

proiectul de hotarare si
nul contabil Tomusescu O. prezinta raportul sau de specialitate la
ugetul u i.

proiect.
Nu sunt ludri de cuvant, obiec{ii ori amendamente la acest
cu 10 voturi ,, PENTRU" , devenind
Dezbateri: Supus la vot deschls proiectul prezentat este aprobat in unanimitate
Hotdrarea nr.6012017.

audienle acordate de cdtre
-pentru punctul 6 al ordinei de zi : -proiect rle hotrtrure privintl: - stabilirea progranului de
consilierii locali;

locatia unde
prezentarea documenielor: in urma discutiilor consilierii au prezentat programul calendaristic, intervalul orar si
cetatenilor'
fiecare consllier intelege sa acorde audiente

aczbgleli Supus la vot deschis
Hotdrarea nr.6112017.

proiectul prezentat este aprobat in unanimitate cu 10 voturi PENTRU,,,
devenind
,,

- dupa votul ultimului punct de pe ordinea de zi, d-nul primar se adreseaza
d-lui secretar rugandu-l sa dea citire
adresei inmanate la inceputul sedintej.
-d-nul secretar prezinta consilierilor adresa din partea primariei orasului Podu
lloaiei prin care aceastd unitate
administrativ-teritoriald solicitd sprijin financiar gi aprobarea sumelor necesare pentru
continuitatea serviciului EpA SMURD
Podu lloaiei
,ar
- o-n
fi bine daca s-ar
ru a ajuta in aceasta problemd,,;
- d-n
ca doreste sa prezi
ea Scolii gimnaziale Stornesti in legatura
cu programul
d citire adresei resp
nar rugam-intea catre O_nul piimar si
consilieri de a
e catre scoala prin adresd:
- d-nul primar se adreseaza d-lui contabil Tomusescu o. cu rugamintea
de a vedea de unde si cum se poate face rost
de bani de la buget pentru a se rezolva solicitarea scolii:
- d-na consilier Grigorovici D mai ridicd o problemd, adresandu-se
d-lui primar cu rugamintea de a fi montate nrsre
cosuri de gunoi la strada principala pe o distanta de macar un kilometru intrucat
ti'psa acestoiJ or"" la situatia de a se arunca
orice hartie pe jos de catre trecatori si nu e normal; mai spune; "Chiar gi eu daca
am o hartie in buzunar si vad ca nu am unqe
sa o arunc tot o gupuresc pand la urma,,;
-d-nul consilier Paftala A. spune ca asa este dar totusi ar fi bine
daca ar fi puse niste cosuri de gunoi pe marginea
drumului principal 9i daca se poate acestea sd fie confectionate din metal
sau alt material rezistent pentru a nu putea fi
deterioarate cu usurinld;
-d-nul primar spune ca aceasta situatie tine in primul rand de civilizatie,
de bunul sim{ al fiecaruia si daca fiecare ar fi
constient nu ar arunca gunoiul la intamplare;
-d-nul primar raspunde ca desi exista cosuri de gunoi la primarie, politie
s dispensar cetatenii tot arunca gunoiul la
intamplare afard de aceia care inteleg.ca_face parte din c-omporta'mentul firesc,
de
.rn simlsa folosesti coqul de gunoi;
-dnul delegat satesc ciornei N. Se adreseaza catre d-nul primar ou intrebarea "Domnu'
primar care e treiba cu
dispensarul?" spunatrd ca acea cladire ar trebui valorificata in vreun fel
ca poate vrea cineva sa cumpere si sa faca ceva;
-d-nul primar raspunde spunand ca pentru acea cladire "se va face o evaluare
si cine o sa vrea sa o cumpere sa o
at tmnara"'
- d-nul primar se adreseaza consilieriior din satul Bocnila (sarghe G gi
Atasiei V.) intrebandu-i ,,cum stali cu paza?,,
- d-nul consilier Sarghe G. raspunde:" Prost, domnu' primar. Tiganii
de la crucea fac tot ce vor pe pasunea vacilor,,
- d-nur consirier Atasiei mai spune ca "Sar la bataie, nu se poate
cu ei.,'
ordinea de zi fiind epuizatS, consilierii nemaiavSnd si alte probleme de
adus in discu(ie, dl. presedinte

multume^ste de participare tuturor gi declarE inchise lucrarile sedin{ei.

al

gedinlei

Sedinla ordinard s-a incheiat la ora: 08,50. Drept pentru iur" r-u incheiat prezentul procesverbal. in conformitate cu
dispozitiile art lo din Legea nr' 5212003, privind transparenla decizionala
in administra{ia publica prezentul proces verbal se
publica
va
la sediul Primdriei Sinesti precum qi pe site_ul piopriu,

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Consilier

Iacob Gheorghigi Bebi

,,"+

SEcRETAR,
r. Nancy Loghin

