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PROCES - VERBAL
-lneheiat astazi 09 noiembrie 2017 in cadrul sedinlei publice extraordinare a
Consiliului local al comunei Sinesti judetul lasi'
pentru
-Consiliul Local al comunei Sinegti a fost convocat in conformitate cu art. 39 alin.'1 din Legea nr.21 5/2001
nr'244din
primarului
comuneisinegti
prin
Dispozilia
1.2017
gedinla extraordinari din data Oe Og.t

;,

07.11.2017

.

-Notificarea convocdrii consilier,ilor s-a ficut prin Invitalia nr .519 din 07 noiembrie 2017 ,
prin afigare la
-publicitatea ordinei dezi a gedin[ei s-a realizat prin Pu6licatia nr. 16 din data de 07.11'2017
avizierul primdriei locale
cdtre
F -Lucrdrile geOinlei extraordinare a Consiliului local din data de 09 noiembrie
doamna consilier Mirgineanu Rozica aleasd conform HCL nr.63 din 29'09
urd, 9 consilieri
- Lucririle sedinlei au-inceput la ora 8, 21 la gedinli participd potrivit listei d
lierii: lacob
din
absentdnd
;omunal,
locai
consiliui
compun
care
convocatt
dintre cei 13 consilieri
Gheorghi[d Bebi, Prisacariu cristinel, Paftald loan Paul si Atasiei Vasile.
secretar delegat d'
De asemenea mai parlicipa in calitate de invitati: Primarul comunei dl.Petru Hholicov si
na lacob Cristina. Lipsegte delegatul sdtesc al satului Osoi dl. Ciornei Neculai'
-Dupa constatarea prezentei consilierilor si a legalitatii sedintet, se trece la ordinea de zi.
u rmitoare a ordine de
Rozica oresedintele de sedin
Prezintqtorul
Initiator

)
>

a raportttlui sau
bateri i/ analize i

Demnnirea proiectttlui de hotarare'
crt.
1

2

ccu'e

-

face

ob

ieclttL

dez

idornmrii

proiect de hotarare privind:

-secreEr

avizului dln partea
comisiei/lor de

specialitate
- Mdrgineanu

Rozica

-pnmar

-prtmqr

Paftala Adrian
Carcea Dumitru

voturi "PENTRU" ordinea de zi prezentatd'

asigurarea candiliilor in vederea realizdriiobiectivului de

judelul la$

Prezentcltor

documentului

-consi/ierii

-aprobarea procesului verbal al gedintei de consiliu local
din data de 30.10.2017
-lreJe eLde-h7JetPtezaid;
- predarea cdtre Ministerul Dezvoltdrii gi Administraliei
Pubtice prin Compania Nalionala de lnvestilii C'N'/.' S'A
a amplasamentului imobilului- teren si construclie 9i
asigurarea condiliilor in vederea realizdrii obiectivului de
investilii "Construire Cdmin Cultural h satul Sinepfi
comuna Sinesli iudefttl la€i "

-Consilierii aprobd cu unanimitate de voturi 9

/responsabil
de intocmirea

-teren si consfruclie $l

inve

Sine$t comuna Slne$i

"

in Consiliul
-d-nul primar prezinta sumar proiectul de construiere a Caminului cultural motivand imporlanta si urgenta aprobarii
local a hotararii de predare a amplasamentului;
-Nu sunt obieclii ori amendamente la acest proiect.
-Supus la vot deschis proiectul prezilntat este aprobat in unanimitate -9 voturi ,, PENTRU" , devenind Hotdrarea
Consiliului local Sinegti nr.78 12017.

consiliu local din data de 30.10.2017.
p.V. ale gedinfei ordinare de consiliu din data de 30 octombrie 2017. Nu sunt
-d-na secretar delegat supune aprobdrii
procesului
verbal
obiectii asupra con[inutului 9i redactarii
-Cu unanimitate 9 voturi ,'PENTRU " -consilierii aprobd prin hotirdre insugirea procesului verbal prezentat, adoptandu.

se astfel Hotararea nr.7912017.
gedintei
-Ordinea de zi fiind epuizatd, consilierii nemaiavdnd si alte probleme de adus in disculie, dl, presedinte al
le sedintei.
multumeste de participare tuturor 9i
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces- verbal.
-Sedinla extraordinard s-a

in .oniorritate cu dispo
administra[ia publicd, prezentul

a nr.52l2OO3, privind transparerta decizionald in
publica la sediul Primdriei SINESTI 9i pe site-ul propriu'

PRESEDINTE DE
SECRETAR

Consilier

Mdrgineanu Rozica

