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PROCES. VERBAL
-lncheiat astazi 13 octombrie 2017 in cadrul sedinlei publice ordinare
Consiliului local al comunei Sinesti iudetul lasi.
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-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 Dispozitia primaruluicomunei Sinegti nr.224 din 10.10.2017.
F -Notificareaconvocdrii consilierilors-afdcutprinlnvitafia nr.4759 dinll octombrie 2017.,
) -Publicitatea ordinei de zi a gedinlei s-a realizat prin Publicalla nr. 15 din data de 11.10.2017 prin afigare la
avizierul primdriei locale
D -Lucrdrile gedinlei ordinare a Consiliului local din data de 29 septembrie 2017 sunl eonduse de cdtre doamna
consilier Mirgineanu Rozica ales conform HCL nr.51 din 15,06,2017.
- Lucrdrile sedintei au inceput la ora 8,06 la gedinla participd potrivit listei de prezen[d sub semnaturd, 13 consilieri
dintre cei 13 consilieri convoca(i care compun consiliul local comunal.
De asemenea mai participS in calitate de invitati: Primarul comunei dl.PetruHholicov, secretarul comunei dl.
Nancy Loghin si delegatul sdtesc al satului Osoi respectiv dl. Cior,nei Neculai.
-Dup6 constatarea prezentei consilierilor si a legalitatii sedintei, se trece la ordinea de zi.
-D-na consilierMdrgineanu Rozica, pregedintele de gedintd supune spre aprobare urmdtoarea ordine de zi:

Nr.

crt
1

2

Demunirea proiectului de hotarare, a rapoftului sau
informarii care face obiectul dezbaterii/analizei

lnitiator /resp
de intocmirei Prezentator
documentultt

Prezentatorul avizu
paftea comisiei/lor
snecialitate

- proiect de hotarare privind:

-consilierii

-secretar

- Mdrgineanu Rozice

-pnmar

-vtcepnmar

Paftala Adian
Carcea Dumitru

-aprobarea procesului verbal al gedinlei de consiliu
data de 05.10. 2017
-ptpiect de hotarare privind:
-aprobarea Actului adilional nr.l la contractele de
inchiriere paiisti nr.15.21 si 51/2016
-Consilierii aprobS cu unanimitate de voturi 13

voturi "PENTRU" ordinea de zi

prezentatd.

-Aprobarea procesuluiverbalal gedin[eide consiliu localdin data de 05.10.2017
-dl.secretar supune aprobdrii P-V ale gedintei ordinare de consiliu din data de 05 octombrie 2017. Nu sunt obiectii asupra
conlinutului gi redactarii procesului verbal
-Cu unanimitate 13 voturi "PENTRU " -consilierii aprobd prin hotdrdre insugirea procesului verbal prezentat,
adoptandu-se astfel Hotara rea nr .7312017 .

-aprobarea Actului adilional nr.1 la contractele de inchiriere pajisti nr.1 5, 21 gi 51/201 6
-prezentarea documentelor: d-na consilier Mirgineanu prezintd proiectul de hotarare, si avizele comisiilor pe domenii.
- d-nul viceprimar spune:"este vorba de trei fermieri, unul dintre ei a depistat o seie de animale cu leucoza si au fost scoase
din exploatatie si ceilalti doi au mai vandut din ele...daca nu au animalele potivit suprafetei APIA le respinge dosarul de
subventie"
-d-nul primar: "e mai mare incarcatura decat suprafata pe hectar si daca ai mai multa incarcatura pe hectar nu beneficiezi de
subventie"
-Nu sunt obieclii ori amendamente la acest proiect. Supus la vot deschis proiectul prezentat este aprobat in unanimitate -13
voturi ,, PENTRU" , devenind Hotirarea Consiliului local Sinegti nr.74 12017.

-d-nul primar: "vreau sa informez consilierii ca s-au receptionat lucraile de la drumul de /a Sfornesti finantat de catre lJniunea
Europeana"
-d-na consilier Pricop M.: 'sa inteleg ca s-a continuat asfaltul cu drum cu pietruie sau cum?"
-d-nul consilier Tomusescu L: "ar trebui sa nu mai fie lasat sa treaca masini de astea grele, mai a/es asta de Ia Popegti in
cateva locuri ...e belea",
-Ordinea de zi fiind epuizatS, consilierii nemaiav6nd si alte probleme de adus in discutie, dl, presedinte al gedin(ei
multumeste de participare
hise lucrarile sedintei. Sedinta extraordinard s-a Tncheiat la ora: 08,16
-^Drept pentru care
ul.proces- verbal.

tutu
s-a

din Legea nr.5212003, privind transparenta decizionalS in
pe site-ul propriu.

PRESEDINTE DE
Consilier,

Margineanu Rozica
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SECRETAR
. Nancy Loghin

