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-Consiliuf Local al comunei Sinegti afostconvocert inconformitatecuart.3galin.l dinLegea nr,215l2OO1 pentru
gedinla ordinard din data de 29.09.2017 prin Dispozilia primaruluicomuneisinegti nr. 192 din 02.10.2017
-Notificarea convocdrir consilierilor s-a fdcut prin Invitatia nr .4623 din 03,10. 2017,
-Publicitatea ordinei de zi a gedin{ei s-a realizat prin Publicatia nr.14 din data de 03.10.2017 prin afiqare la
avizierul orimdriei locale

consilier lacob Gheorghiti Bebi ales conform li.C.L. nr.69 din 05.10.2017.
- Lucrdrile sedinlei au inceput la ora 8,09, la gedintd participand potrivit listei de prezenli sub semnaturd, 9
consilieri clintre cei 13 consilieri convoca(i care compun consiliul local comunal, absentdnd din motive personale consilierii:
Grigorovici Damiana, Margineanu Rozica, Paftald loan Paul gi Tomugescu Lucian. De asemenea mai participS in calitate
de invitati:

.
'

Primarul comunei dl,Petru Hholicov
secretarul comunei dl.Nancy Loghin
-Dup6 constatarea prezentei consilierilor si a legalitatii sedintei, se trece la ordinea de zi
-Dl Secretar Nancy Loghin informeazd consilierii asupra faptului cd presedintele in exerciliu fiind absent, se
impune alr:gerea in condi{iile ar1..47 alin.3 din Legea organicd nr.21512001, a unui pregedinte de gedinld pentru a conduce
lucrdrile gedinlei . In urma propunerilor gi a votului unanim 9-voturi 'PENTRU' este ales dl.consilier lacob Gheorghila Bebi
pregedintele gedintei. Cu unanimitate 9 voturi "PENTRU " -consilierii aprobd prin hotdrdre insugirea procesului verbal
prezentat, adoptandu-se astfel Hotararea nr.6912017.
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-lJ-l consrlrer lacob Gheorghita tsebi presedintele de sedintd su
urmdtoarea ordine de zi
lnitiator /respc
Prezentatorul avizult
Demunirea proiectului de hotarare, a rapoftului sau informat
parlea comisiei/lor d
intocmirea
Prezentator
face o b i ectu I dez bate ri i/a n al ize t
documentului
specialitate
-upJzgl-de tt alerqerivi! d :
-consilierit
-secretar
- Carcea Dumitru
- alegerea ,,Presedintelui de sedinld'l ca urmare a
absenlei pregedintelui de gedinld in exerciliu
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iploiect de hotarare privind:
-aprobarea contractului de achizitie publicd de servicii
de colectare 9i transport degeuri municipale in cadrul
comunei Sinegfi incheiat cu SC. EDIL INDUSIRY SRt
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-plpiect de hotarare privind:
-aprobarea procesului verbal
local din data de 29.09. 2017

-consilierii

-secretar

- Carcea Dumitru

-pnmar

-vtcepnmar

Paftala Adrian

-pnmar

-pnmar

Paftala Adrian

lasi
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al

gedinlei de consiliu

privind;
. aprobarea Acordului de Parteneriat intre comuna
-pr<>iect de hotarare

S/NESI/judelul IASI gi comuna MILESTII MlCl raionul
IALOVENI -republica MOLDOVA
-Consilierii aprob6 cu unanimitate de voturi 9 voturi "PENTRU" ordinea de zi prezentatd
- aprobarea contractului de achizitie publicd de servicii de colectare gi transport degeuri municipale in cadrul comunei
Sinegfi incheiat cu SC. EDIL INDUSTRY SRL /agi;
-prezentarea docu mentelor:
-d-nul secretar aminteste pe scurt ca anterior a fost aprobat in sedinta C.L. achizitia publica in vederea delegarii activitatii
de colectare a deseurilor catre un operator privat autorizat si ca a fost realizata achizitia publica drept pentru care se
prezinta consiliului insusirea contractului catre operatorul stabilit in urma procedurii;
-d-nul primar ofera explicatii si prezinta denumirea operratorului si conditiile in care acesta va proceda la ridicarea
deseurilor; acesta spune: "costurile vor ramane aceleasi, esfe acelasi operator care a fost si pana acum doar ca s-a
schimbat modul de colectare, daca pana acum venea si idica de la punctele de colectare, de acum inainte va merge prin
sate si va idica de la fiecare casa gunoiul menajer o data pe luna in prima zi de marti a fiecarei luni"
-mai spune d-nul primar ca "acesf contract va fi pana c:and va fi functional serviciul SM|D, atunci se vor da pubelele pe
care le avem depozitate in spatele primariei, catre oanteni"
-dezbateri: nu sunt. Nu sunt obieclii ori amendamente la acest proiect.

-Cu unanimitate 9 voturi "PENTRU " -consilierii aprobdL prin hotdrdre insugirea procesului verbal prezentat, adoptandu-se astfe
Hotararea nr.7012017.

-Aprobarea procesului verbal al gedinlei de consiliu local din data de 29 .09.2017.
obiectii
-d'l.secretar supune aprobdrii P-V ale gedinlei ordinare de consiliu din data de 29 septembrie 2017 . Nu sunt
asupra continutului gi redactarii procesului verbal.
-Cu unanimitate 9 voturi "PENTRU " -consilierii aprobd prin hotdrdre insugirea procesului verbal prezentat,
adoptandu-se astfel Hotararea nr.7 I 12017.
aprobarea Acorduluide Pafteneriat intre comuna S/NESI/iudelul lASl gicomuna MILESTII MlCl raionul\ALOVEN|republica MOLDOVA
a) -prezentarea proiectului de hotarare: -secretar
si comuna Milestii
- d-nul primar prezinta consilierilor motivatia si argumentele inch
cu aceste infratiri si
Mici; acesta spune:"/a nivelul Consiliului Judetean este o asocia
poatd ob[tnd
e
propus
cu
o
comun
un
acord
mi-a
care
cu
directorul
am discutat
finantdi europene pentru diverse proiecte"
b) -dezbateri:- Nu sunt. Nu sunt obiec[ii ori amendamente la acest proiect.
-Comisiile pe domenii prezinta avizele favorabile pentru adoptarea proiectului de hotarare.
-Supus la vot deschis proiectul prezentat este aprobat in unanimitate -9 voturi ,, PENTRU", devenind Hot6rarea
Consiliului local Sinegti nr.72 12017,

-

-consiler Paftala A. :"Cand incepe actiunea de strngere a gunoiului?"
-primar: "Din Iuna noiembrie, prima mafti".
-Ordinea de zi fiind epuizatd, consilierii nemaiavdnd si alte problerne de adus in discutie, dl. presedinte
multumeste de participare tuturor gi decla16 inchise lucrarile sedinlei
-sedinta ordinard s-a incheiat la ora: 08,40.
-Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces- verbal.

al

gedintei

-in conformitate cu dispoziliile art. '10 din Legea ff,5212003, privind transparenta decizionald in
administralia publice, prezentul Proces verbal se va publica la sediul Primdriei SINESTI 9i pe site-ul propriu.

PRESEDINTE DE SEDINTA
Consilier,

Iacob Gheorghiti Bebi

SEcRETAR,
. Nancy Loghin

Anexe:

1.
2.
3.
4.
5.

-Dispozilia primarului comunei Sinegti nr. 19212017
-Publicatia nr. 1412017
-lnvita{ia la gedinta a cosilierilor nr .4623 din 03,10. 2017
-Situalia prezentei 1a sedin!6 a consilierilor (tabelul nominal cu semndturile consilierilor)
-Modul de votare a hotararilor ( 2 liste privind modul individual de exercitare a votului pentru fiecare
hotdrare adoptatd, confirmat prin semndturd de fiecane consilier)

