ROMANIA
CONSILIUL LOCAL al COMUNEI SINESTI
JUDETUL IASI
Tef/fax :0232-325L00 cod postal 707450
Nr.4561 din29.O9.2Ot7

PROCES - VERBAL
-lncheiat aslazi29 septembrie 2017 ln cadrul sedintei publice ordinare
Consiliului local al comunei Sinesti iudetul lasi,

a

F

-Consiliul Local al comunei Sinegti a fost convocat in conformitate cu art. 39 alin.1 din Legea nr.21512001 pentru
gedinta ordinard din data de 29.09.2017 prin Dispozilia primaruluicomuneiSinegti nr.180 din 11.09.2017
ts -Notificarea convocdrii consilierilor s-a fdcut prin Invitatia nr .4022 din 11 septembrie 2017, ,
> -Publicitatea ordineide zia qedinteis-a realizat prin Publicatia nr, 13 din data de 11.09.2017 prin afigare la
avizierul primiriei locale
D -Lucririle gedintei ordinare a Consiliului local din data de 29 septembrie 2017 sunt conduse de cdtre domnul
consilier lacob Gheorghila Bebi ales conform HCL nr.51 din 15.06.2017.
- LucrSrile sedinlei au inceput la ora 8,04 la gedintd particip6 potrivit listei de prezentd sub semnaturS, 11
consilieri dincei l3convocati carecompunconsiliul local comunal,absentdndconsilierii: CarceaDumitrusi Paftalaloan
Paul cu mentiunea ca domnul Paftala loan Paul absenteaza motivat.
De asemenea mai particip6 in calitate de invitati:
' Primarulcomuneidl.PetruHholicov
' secretarul comunei dl.Nancy Loghin
- d-nul Tomusescu Octavian, contabil inaparatul de specialitate al primarului
. delegatul sdtesc al satului Osoi respectiv dl. Ciornei Neculai
-Dup5 constatarea prezentei consilierilor si a legalitatii sedintei, se trece la ordinea de zi
urmdtoarea ordine de zi:
-D-l consilier lacob Gheorghitd Bebi, pre$edintele de sedir
Prezentatorttl
Initiator
Dentunirea proiectului de hotarare, a raportttltLi sau infornarii
care fac e o b ie c tul dez ba terii/a naL ize i

Nr.
crt.

/responsabil
de intocmirea

P

rezentator

documentului
1

-

-consilierii

proiect de hotqrare privind;

-secretar

3

4

5

lpe4!lil!!e
- Mdrgineanu
-Pricop Mihaela

din data de 24.08.2017
-p r o i e ct de hotr qLste-palJ n d;
- alegerea ,,Presedinteluide sedinld" pentru sedinlele
Consiliului /ocal Slnesfljudetul lasi ce se vor desfdgura fit
trimestrul lV al anului 2017
-proiect de hotqrare privind:
-aprobarea actului aditional nr.2la Documentul de pozilie
privind modul de implementare a proiectului"Sistem de
management integrat al degeurilor in judelul lagi"
-prolect de hotarare privind:
-aprobarea proceduriide achizitie publicd de servicii
organizatd in condiliile prevdzute de art.7 alin.5 din Legea
nr,98/2016 , in vederea atribuirii Contractului de delegare a
activitdlii de colectare gi transport degeuri in cadrul
comunei Sinesti
-proiect ae notarqre
-aproharea Acordului de Parteneriat intre aomuna S/NESI/
judelullASl Si comuna CONDRAIESTI raionul UNGHENI -

comisiei/lor de

Rozica

-aprobarea procesului verbel al gedrnfei de consiliu local
2

avizuLui din partea

-pflmar

-prtmqr

Paftala Adrian
Carcea Dumitru

Grigorovici
Damiana
-pnmar

-vtceprtmar

Paftala Adrian
Carcea Dumttru

-pnmar

-viceprimar

Paftala Adrian
Carcea Dumitru

-pnmar

-pnmar

-Paftala Adrian

-proiect de hotarare privind:
-rectificarea bugetului Iocal pentru trimestrul lll -2017

-pflmar

vtcepnmar

Paftala Adrian

-proiect de hotarqre privind:
-desemnarea reprezentanlilor primarului gi ai consiliului
localin consiliul de administratie al scolilor

-primarul
-consi/ierii

republica MOLDOVA
6

7

-Consilierii aprobS cu unanimitate de voturi 11
-Aprobarea procesuluiverbal

al

Grigorovici
Damiana

-Mdrgineanu
Roztca

voturi "PENTRU" ordinea de zi

gedlnfel de consiliu localdin data de 24 .08.2017

prezentatd

Grigorovici
Damiana
- Mdrgineanu
Rozica

-dl.secretar supune aprobdrii P-V ale qedintei ordinare de consiliu din data de 24 .08.2017. Nu sunt obieclii asupra
continutului gi redactarii procesului verbal
-Cu unanimitate 11 voturi ,,PENTRU " -consilierii aprobd prin hotir6re insugirea procesului verbal prezentat,
adoptandu-se astfel Hotara rea nr.6212017 .
zl

- alegerea,,Presedintelui
sedintS" pentru sedintele consiliului local sinesti judetul lasi ce se vor desfdsura in trimestrul
lV al anului 2017.
- d-nul secretar se adres.eaza consilierilor spunand ca urmeaza sa fie ales, conform ordinii alfabetice
cum s-a procedat
dintotdeauna, d-na consilier Margineanu Rozica. Nu sunt obieclii sau alte propuneri.
-Comisiile pe domenii prezinta avizele favorabile pentru adoptarea proiectului de hotarare.
-Cu unanimitate ll voturi "PENTRU " -consilierii aprobd prin vot, adoptandu-seastfel Hotarareanr.63t2017.
--aprobarea actului adition al nr.2 la Documentul de pozi{ie privind modul de implementare a proiectului "sistem
de
management integrat al degeurilor in jude[ul lagi',
a) prezentarea proiectului de hotarare: d-nul secretar prezinta materialele din suportul proiectului de hotarare
mentionand continutul documentelor transmise de catre ADIS, respeciiv Actul aditional nr.2 Documentul de pozi{ie privind
modul de implementare a proiectului "sistem de management integrat al degeurilor in judelul lagi si Expunerea de motive ra
actul aditional amintit,
-Comisiile pe domenii prezinta avizele favorabile pentru adoptarea proiectului de hotarare.
-Nu sunt obiectii ori amendamente la acest proiect.
b) -dezbateri:- Nu sunt .
-Cu unanimitate 11 voturi "PENTRU " -consilierii aprobd prin hotdrdre proiectul prezentat, adoptandu-se astfel Hotararea
nr.6412017.

proceduriide achizitie publicd de servicii organizatd in condiliile prevdzute de art.7 alin.5 din Legea
^^-.9q1o-balea
nr.98/2016
, in vederea atribuirii Contractului de delegare a activitd[ii de coleciare gi transport deqeuri in cadrul cdmunei
Sinegti.

a) -prezentarea proiectului
b) - dezbateri:

de hotarare: d-nul primar prezinta consilierilor proiectul de hotarare.

- d-nul Primar" "avand in vedere ca a expirat contractul avut pana acum de colectare a deseurilor de pe raza comunei,
am avut
o discutie cu domnul director si am inteles ca trebuie incheiat un nou contract nu prelungit cel vechi" se va scimba modul de
colectare, care pana acum daca era de la punctele de colectare, de acum inainte se va-merge pin sat si fiecare cetatean va
preda gunoiul"
- d-na consilier Margineanu R.: " Va trebui sa se colecteze din tomberoane? Se va stabiti o zi?"
- d-nul Primar', "Prima zi de mar[i din luna va merge prin sat si va colecta.
- d-na consilier Grigorovici D.: "Va fi o data pe luna?"
- d-nul Primar'. "Da".
-Comisiile pe domenii prezinta avizele favorabile pentru adoptarea proiectului de hotarare.
- Nu sunt obiectii ori amendamente la acest proiect. Cu unanimitate de 11 voturi "PENTRU ,, -consilierii aprobd prin
hotdrdre proiectul prezentat, adoptandu-se astfel Hotara rea nr.6512017.

comuna SlNEST|jude[ul lASl 9i comuna CONDRATESTI raionul UNGHENT -republica MOLDOVA.
a) -prezentarea proiectului de hotarare: - d-nul primar prezinta consilierilor proiectul de hoiarare si exounerea oe
motive aflata in suportul acesteia (nu da citire textului integral ci doar expune verbal esenta).
b) - dezbateri: nu sunt.
-Comisiile pe domenii prezinta avizele favorabile pentru adoptarea proiectului de hotarare.
- Nefiind obiectii ori amendamente la acest proiect se supune la vot. Cu unanimitate de 11 voturi ,,PENTRU,,-consilierii
aprobd prin hotardre proiectul prezentat, adoptandu-se astfel Hotararea nr.66t2017.

2017.
a) -prezentarea proiectului de hotarare: - d-nul contabil Tomusescu O, prezinta consilierilor proiectul de hotarare sr
raportul sau de specialitate.
b) - dezbateri:
- d'nul contabil se adreseaza consilierilor spunand cb "dupa cum stili data anterior in alta sedinta a fost vorba despre
gasirea unui ajutor pentru functionarea serviciului SMaRD Podu lloaiei si din discutiite cu d-nul pimar am sfabr/rt sa dam suma
de 5 mii ron, ,ai mult neavand de unde";
- d-nul Primar: "am discutat cu cei de la Podu lloaiei si ei au nevoie sa gaseagsca fonduri sa functioneze pana la
sfarsitul anului ca sa nu se desfiinteze";
- Nu sunt alte obieclii ori propuneri. Se supune la vot. Cu unanimitate de 11 voturi "PENTRU " -consilierii aprobi prin
hotdrdre proiectul prezentat, si anexele cuprinzand propunerile prezentate adoptandu-se astfel Hotarareanr.6Tl2OlT.

-desemnarea reprezentantilor primarului gi ai consiliului local in consiliul de administralie al gcolilor.

a) -prezentarea proiectului de hotarare: - d-nul secretar prezinta consilierilor proiectul de hotarare sl raportul sau de

specialitate.

b)- dezbateri:
- d-nul secretar inmaneaza d-nei consilier Margineanu R. anexa cu reprezentantii stabiliti prin hotararea de anul irecut
spunand ca la fel, in functie de propunerile ce vor fi facute, sd se stabileasca si acum reprezentanti pentru aceleasi comisii,
-d-na consilier Margineanu R. lmpreuna cu d-na consilier Grigorovici D. (avand in vedere calitatea de director de
scoala pe care o au) fac propunerile pentru Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii si Comrsia pentru prevenirea si
combaterea violentei.
- d-na consilier Margineanu R. pentru Consiliile de adimistratie se adreseaza d-lui Primarintrebandu-l daca"sunteti
de acord sa fie propus ca reprezentant al pimarului d-nul Radu Mihai si d-na Pricop Angelica" la care d-nul Primar raspunde
ca"nu am nimic impotiva";
- Nefiind alte obieclii ori propuneri se supune la vot. Cu unanimitate de 11 voturi "PENTRU " -consilierii aprobd prin hotdrdre
proiectul prezentat, si anexele cuprinzand propunerile prezentate adoptandu-se astfel Hotarareanr.6812017.
- d-nul consilier Atasiei V. se adreseaza primarului zicand cd: 'goseaua asta judeteana s-a sticat toata de cate masini
mai au trecut acum recent; nu se poate face ceva sa nu se mai strice de catre astia care trec?"
- d-nul Primar: "soseaua e facuta sa se circule pe ea nu avem ce face; o se se repare"
-delegatul satului Osoi,d-nul Ciornei N. lntreabd: "cuiluminatul mai suntproblemeacololanoi,cand sepoafefaceceva?"
- d-nul Primar: "sa vorbiti cu viceprimarul si impreuna cu lorgu sa mergeti sa vedeti unde si despre ce esfe vorba ca sa
remediati problema"
-Ordinea de zi fiind epuizatS, consilierii nemaiavdnd si alte probleme de adus in discu[ie, d-nul presedinte
multumeste de participare tuturor gi declard inchise lucrarile sedinlei.
-Sedinta ordinard s-a incheiat la ora 08.52.
-Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces- verbal.

al

gedin{ei

-ln conformitate cu dispozitiile art. 1 0 din Legea nr. 5212003, privind transparenta decizionalS in
administratia publicd, prezentul Proces verbalse va publica la sediul Primdriei SINESTI gi pe site-ul propriu

PRESEDINTE DE SEDINTA
Consilier

SECRETAR
" Nancv Loghin

Anexe:

1.
2.
3.
4.
5.

-Dispozitia primarului comunei Sinegti nr, 18012017
-Publica(ia nr. 1312017
-lnvita[ia la gedinla a cosilierilor
-Situa{ia prezentei la sedinla a consilierilor (tabelul nominal cu semndturile consilierilor)
-Modul de votare a hotararilor ( 7 liste privind modul individual de exercitare a votului pentru fiecare
hotdrare adoptatd, confirmat prin semndturd de fiecare consilier)

